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Besluit - Raad van 27/06/2022

Présents - Zijn aanwezig :
M. dhr. OURIAGHLI, Président suppléant; Plaatsvervangende Voorzitter; M. dhr. CLOSE, Bourgmestre;
Burgemeester; M. dhr. HELLINGS, Mme mevr. HARICHE, M. dhr. DHONDT, M. dhr. MAINGAIN, M. dhr. EL
KTIBI, Mme mevr. JELLAB, Mme mevr. PERSOONS, M. dhr. PINXTEREN, Mme mevr. HOUBA, Mme mevr.
MUTYEBELE, Echevins; Schepenen; Mme mevr. LALIEUX, M. dhr. COOMANS de BRACHENE, M. dhr.
MAMPAKA, Mme mevr. ABID, M. dhr. TEMIZ, Mme mevr. AMPE, Mme mevr. NAGY, Mme mevr. VIVIER, M.
dhr. WAUTERS, M. dhr. ZIAN, M. dhr. WEYTSMAN, Mme mevr. DEBAETS, M. dhr. ERGEN, Mme mevr.
NYANGA-LUMBALA, Mme mevr. EL BAKRI, Mme mevr. DHONT, M. dhr. BAUWENS, Mme mevr. BEN
HAMOU, M. dhr. BEN ABDELMOUMEN, Mme mevr. STOOPS, M. dhr. TAHIRI, M. dhr. MOHAMMAD, M. dhr.
MAIMOUNI, Mme mevr. HOESSEN, Mme mevr. LOULAJI, Mme mevr. GÜLES, M. dhr. VANDEN BORRE, Mme
mevr. MOUSSAOUI, M. dhr. JOLIBOIS, Mme mevr. DE MARTE, M. dhr. DE BACKER, Mme mevr.
BUGGENHOUT, Mme mevr. MAATI, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS, Secrétaire
de la Ville; Stadssecretaris.

Onderwerp: JD.- 50701/OK.- Private veiligheid.- Belgian Beer Weekend.

De Gemeenteraad,

Gelet op de nieuwe gemeentewet ;

Gelet op de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 02/10/2017, meer bepaald haar artikels 115 en
116 ;

Gelet op het ministerieel besluit van 20/11/2017 tot vaststelling van de wijze van aanduiding van het begin en het einde
van een zone op de openbare weg onder toezicht, van de mogelijkheid van uitgangscontrole bij het verlaten van een
winkelruimte en van de uitoefening van situationele bevoegdheden, tot uitvoering van de wet tot regeling van de private
en bijzondere veiligheid ;

Overwegende dat het verzoek van de organisator van “Belgian Beer Weekend” ertoe strekt om een toelating te
verkrijgen voor het opzetten van een controle van mensen en goederen bij de ingang van de gesloten perimeter, gelegen
te Grote Markt, 1000 Brussel, van 02/09/2022 tot 04/09/2022;

Gelet op het gunstig advies van de politiediensten;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

BESLUIT :

Politiereglement.

Artikel 1 - Toepassingsgebied van de politiereglement : Dit reglement is van toepassing voor het evenement “Belgian
Beer Weekend”, hetzij van 02/09/2022 tot 04/09/2022 in de gesloten perimeter gelegen te Grote Markt, 1000 Brussel;

Artikel 2 - Controle van personen : De bewakingsactiviteiten kunnen worden uitgeoefend in de door artikel 3 bepaalde
perimeter en gedurende de periode zoals gepreciseerd in artikel 1.

Artikel 3 - Aanduiding van de perimeter : De perimeter die het onderwerp uitmaakt van de huidige reglement is gelegen
te Grote Markt, 1000 Brussel en alle toegangen (in- en uitgangen) tot de zone waar de activiteiten plaatsvinden, zullen
aangeduid zijn overeenkomstig het ministerieel besluit van 20 november 2017 tot vaststelling van de wijze van
aanduiding van het begin en het einde van een zone op de openbare weg onder toezicht, van de mogelijkheid van
uitgangscontrole bij het verlaten van een winkelruimte en van de uitoefening van situationele bevoegdheden, tot
uitvoering van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

Aldus beraadslaagd in zitting van 27/06/2022
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Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Philippe Close (s)

Le Président suppléant,
De Plaatsvrvangende Voorzitter,
Mohamed Ouriaghli (s)

Bijlagen:

Politieverslag.
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