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Présents - Zijn aanwezig :
Mme mevr. TEMMERMAN, Présidente; Voorzitster; 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, Echevins; Schepenen; M. dhr. ZIAN,
Conseiller communal /Echevin (à partir du point 6); Gemeenteraadslid /Schepen (vanaf punt 6); M. dhr. OURIAGHLI,
Mme mevr. LALIEUX, M. dhr. COOMANS de BRACHENE, M. dhr. MAMPAKA, M. dhr. TEMIZ, Mme mevr.
AMPE, Mme mevr. NAGY, Mme mevr. VIVIER, M. dhr. WEYTSMAN, Mme mevr. BARZIN, Mme mevr.
DEBAETS, M. dhr. ERGEN, Mme mevr. MUTYEBELE, Mme mevr. NYANGA-LUMBALA, Mme mevr. OPOKU
BOSOMPRA, Mme mevr. EL BAKRI, Mme mevr. DHONT, Mme mevr. BEN HAMOU, M. dhr. BEN
ABDELMOUMEN, Mme mevr. STOOPS, M. dhr. MOHAMMAD, M. dhr. DIALLO, M. dhr. TALBI, Mme mevr.
AUCHAPT, M. dhr. DE LILLE, Mme mevr. HOESSEN, Mme mevr. LOULAJI, Mme mevr. GÜLES, Mme mevr.
MOUSSAOUI, Conseillers communaux; Gemeenteraadsleden; M. dhr. SYMOENS, Secrétaire de la Ville;
Stadssecretaris.
Onderwerp:

Reglement met betrekking tot het verbod op het bezit en gebruik van rookgranaten tijdens de Tour
de France 2019.

De Gemeenteraad,
Gelet op de artikelen 133 en 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op het verslag van de politiediensten van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene, waaruit blijkt dat het gebruik
van rookgranaten tijdens de Tour de France onrusten kunnen veroorzaken;
Overwegende dat de Stad Brussel gekozen werd om de “Grand Départ” van de Tour de France 2019 te ontvangen;
Overwegende dat bij deze gelegenheid de ploegen van de Tour de France 2019 op donderdag 4 juli 2019 op de Grote
Markt aan het publiek voorgesteld zullen worden terwijl op zaterdag 6 en zondag 7 juli 2019 de eerste en tweede
etappes van de Tour het grondgebied van de Stad Brussel als start- en aankomstplaats zullen plaatshebben;
Overwegende dat een groot evenement als de Tour de France naar alle waarschijnlijkheid een groot aantal mensen zal
aantrekken;
Overwegende dat politiediensten erop wijzen dat het gebruik van rookgranaten bij het voorbijrijden van de
wielerwedstrijd de zichtbaarheid van de wielrenners kan verstoren en valpartijen of andere ongevallen kan veroorzaken;
Overwegende dat rookgranaten bovendien een gas met een sterke geur vrijlaten dat de keel binnendringt en de
luchtwegen irriteert;
Overwegende dat het afsteken van rookgranaten, van vuurwerkartikelen of ander pyrotechnisch materiaal op plaatsen
waar veel mensen verzamelen ook aanleiding kan geven tot paniek en menigtebewegingen die wanordelijkheden en
aantastingen van de veiligheid van personen kunnen veroorzaken;
Overwegende dat de gemeenten tot taak hebben om, ten behoeve van de inwoners, te voorzien in een goede politie, met
name in de rust, de zindelijkheid, de gezondheid en de veiligheid;
Overwegende dat het de gemeentelijke overheid toekomt om aangepaste en evenredige maatregelen te nemen om de
publieke orde te handhaven en dat met betrekking tot de hoger beschreven gevaren, de enige doeltreffende en nuttige
maatregel erin bestaat om het bezit en gebruik van rookgranaten te verbieden;
BESLUIT
Artikel 1 - Verbod
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Het bezit en gebruik van rookgranaten, vuurwerk en andere pyrotechnische apparatuur is verboden op het door de
wielrenners gevolgde parcours en op de pleinen en openbare wegen in de omgeving van het parcours.
Artikel 2 – Inwerkingtreding
Dit reglement is van toepassing op 4, 6 en 7 juli tijdens de voorstelling van de ploegen en de eerste twee etappes.
Artikel 3- Sancties
§1. In geval van overtreding van onderhavig reglement kan de politie de overtreder het bevel geven om de plaats te
verlaten. Alle rookgranaten, vuurwerk en andere pyrotechnische apparatuur kunnen in beslag worden genomen bij
administratieve maatregel.
§2. Overeenkomstig de procedure bepaald in de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties, wie de bepalingen van onderhavig reglement overtreedt, kan worden bestraft met een administratieve
geldboete.
De administratieve geldboete kan nooit hoger zijn dan 350 euro of 175 euro, al naargelang de overtreder op het
ogenblik van de feiten meerderjarig of minderjarig is.
In onderhavig reglement wordt als minderjarig beschouwd, elke minderjarige persoon die de volle leeftijd van 16 jaar
heeft bereikt op het ogenblik van de feiten.
Aldus beraadslaagd in zitting van 01/07/2019
Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre,
De Burgemeester,
Philippe Close (s)
La Présidente du Conseil,
De Voorzitster van de Raad,
Liesbet TEMMERMAN (s)
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