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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Bertrand Demiddeleer, voorzitter; de heer Marc Snoeck; mevrouw Peggy Massien; mevrouw
Dieuwertje Poté; de heer Christophe Merckx; de heer Johan Servé; de heer Pieter Busselot; mevrouw
Anne MattoU de heer Hedwig Van Rossem; de heer Marc Picalausa; de heer Mark Demesmaeker;
mevrouw Joke Ots; de heer Wim Demuylder; de heer Marc Sluys; mevrouw Nelly Lanis; de heer Dirk
Van Heymbeeck; de heer Sven Pletincx; mevrouw Amber Magnus; de heer André Gorgon; mevrouw
Anke Matthys; de heer Arno Pirolo; de heer Benjamin Swalens; de heer Bram Vandenbroecke;
mevrouw Eva Demesmaeker; mevrouw Goedele Van Ruysevelt; de heer Jeroen Hofmans; mevrouw
Leen Destoop; de heer Louis Van Dionant; mevrouw Marijke Ceunen; de heer Pascal Saenen; de heer
Yves Demanet; mevrouw Valerie Hamelryck; de heer Jan De Winne, Algemeen directeur

Verontschuldigd:
de heer Rogier Lindemans

Beschrijving
Aanleidino en doel
Met het oog op het vlot en veilig verloop alsook het handhaven van de openbare orde tijdens de
carnavaldriedaagse wordt een specifieke politieverordening opgesteld. Deze verordening wordt telkens
voor de duur van de legislatuur vastgelegd om zodoende een efficiënte manier van werken te kunnen
waarborgen.

Advies en motivering
Het ontwerp is gebaseerd op de vorige editie en bevat slechts enkele nieuwigheden. Inhoudelijk werd
reeds overleg gepleegd met de bevoegde stadsdiensten, externe partners alsook met Halattraction.
De wijzigingen worden hieronder toegelicht.

Geldigheidsduur
Er wordt voorgesteld om de geldigheidsduur van de volgende politieverordening carnaval met één
jaar te verlengen namelijk tot en met het eerste jaar van de volgende legislatuur. Vanaf dan zou de
geldigheidsduur telkens 6 jaar zijn. Zodoende heeft het nieuwe bestuur voldoende tijd om de nodige
beslissingen te nemen in functie van aanpassingen van de verordening. Indien akkoord zou de nieuwe
politieverordening carnaval geldig zijn van 2019 tot en met 2025.
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Confetti
In de vorige editie werd niets opgenomen rond het gebruik van confetti. DesondanK werd aan de
scholen wel een verbod opgelegd om confetti te strooien tijdens de Scholenstoeten. Dit verbod werd
mee opgenomen in de toelating van het evenement.
Het voorstelvan de stadsdiensten is om confetti in zijn geheel te verbieden tijdens carnaval omwille
van:
- het beperken van afual en hinder: confetti blijft lang liggen en krijg je moeilijk weg. Ook rioolkolken
zitten vol met deze substantie. Het toelaten van het gooien met confetti wat in feite neerkomt op afual
staat haaks op de roep naar meer repressie rond zwerfuuil en sluikstorten,
- het verbod op confetti tilAens scholenstoeten. Als de kinderen het niet mogen, waarom mogen
volwassenen het dan wel?
- het streven naar een duurzaam en afualarm evenement.
- het is eenvoudiger om een totaal verbod af te dwingen. Het voorstel van Halattraction om enkel
"afbreekbare'{ vormen toe te staan, geeft een onduidelijk signaal aan de feestvierder en is in praktijk
niet handig.
Het bestuur kan zich niet vinden in een totaalverbod op confetti. Daarom wordt beslist om wel een
verbod op spuitbussen, spuitsubstanties en aanverwanten op te nemen. Afbreekbare vormen van
confetti worden toegelaten. Voor de scholenstoeten wordt een volledig confettiverbod (incl,
spuitbussen en confettikanonnen) opgenomen

Sterke dranken
De artÍkels inzake sterke drank op het openbaar domein alsook in nachtwinkels worden duidelijker
omschreven .7o mag er Ín de verkoopruimte van de nachtwinkels geen sterke drank aanwezig zijn
gedurende de carnavaldriedaagse.

Dragen uniform
Het dragen van waarheidsgetrouwe uniformen van hulpdiensten wordt niet meer toegelaten om
misbruik te voorkomen.

Mini-praalwagens
Het gebruik van mini-praalwagentjes en aanverwanten wordt eveneens verboden

Sanitair
Met het oog op de openbare hygiëne wordt tevens het voorzien van (rein en net) sanitair opgelegd
aan de horeca-uitbaters in de feestzone. De verantwoordelijke wordt verplicht om te voorzien in
tijdige reiniging en lediging indien nodig. Indien het chemische toiletten betreft, dient tijdig een
aanvraag ingediend te worden bij de bevoegde dienst. Het is immers niet de bedoeling dat her en der
toiletten worden geplaatst maar wel op doordachte locaties en enkel mits toelating. Er wordt
onderzocht of het mogelijk is om de horeca-uitbaters te laten aansluiten bij de leverancier van de
stad, onder de overeenkomst van de stad en veruolgens de kosten terug te vorderen via belasting of
retributie. De juridische aspecten verbonden aan de concessie overeenkomst gekoppeld aan de
eventuele terugvordering van kosten dienen eerst nader uitgeklaard te worden vooraleer tot deze
maatregel kan worden overgegaan

Evenementen
Tot slot worden nog enkele artikels toegevoegd m.b.t. organisatie van scholenstoeten, het dopen van
praalwagens en openluchtevenementen tijdens de carnavaldriedaagse.

Aan de Gemeenteraad wordt voorgesteld de politieverordening - openbare orde carnaval 2019 - ZO25
goed te keuren,

Juridische gronden
Politieverordening Carnaval 2013 - 2018.
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Algemene Politieverordening Halle.

Artikel 119, 119bis en 135 van de nieuwe gemeentewet.

Artikel 40 en 41 van het Decreet Lokaal Bestuur,

Het KB van LlL2l1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.

De wet op het politieambt van 51811992.

Beslissíng college van burgemeester en schepenen dd. 1 februari 2019.

Financiële informatie
Niet van toepassÍng.

Beleidsinformatie
4-Investereninleefbaarheidenintegraleveiligheid>2-Veiligheid>5-overlastbeleid(GASen
cameratoezicht)

AÉikel 1
De politieverordening - openbare orde carnaval 2019 - zozs, wordt goedgekeurd.

1. EVE_Carnaval_PVaanpassingen 20190205 aangepastontwerpnaCBs.docx
2. EVE_Carnava|_PV2O13-2018.pdf
3, Algemene politieverordening Halle.pdf
4. Beslissing college van burgemeester en schepenen dd. 1 februari 2019.pdf

Klik hier als u tekst wilt invoeren.
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Atdus bestist in bovenvermetde zitting,
Namens De Gemeenteraad

Jan De Winne

van de
Gemeenteraad
Beitrand Demiddeteer

Voor eensluidend afschrift
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