STAD MECHELEN
BESLUITEN BURGEMEESTER – Uittreksel
Vergadering van 30 juli 2021

Aanwezig:

6.

Alexander Vandersmissen, burgemeester

Mechelen Feest. Politieverordening van de burgemeester,
uitgevaardigd bij hoogdringendheid op 3 augustus 2021 inzake de
openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van ‘Maanrock in het
park – Mirage Onder den Toren'.

Motivering
DE STAD MECHELEN,
DE BURGEMEESTER VAN DE STAD MECHELEN,
Gelet op de Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de stad Mechelen;
Gelet op de artikels 119, 133 en 135 par 2 van de Nieuwe Gemeentewet;
Overwegende dat er noodzakelijkheid bestaat over te gaan tot het nemen van meerdere
tijdelijke maatregelen ter vrijwaring van de openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding
van het event ‘Maanrock in het park’.

Besluit:
Artikel 1
Dit reglement bevat de bepalingen betreffende de organisatie van Maanrock in het park op de
Wollemarkt van 27 t.e.m. 29 augustus 2021.
Artikel 2a
Van 27 t.e.m. 29 augustus 2021 wordt een zone met een welbepaalde perimeter ingesteld.
Deze zone behelst de Wollemarkt.
Artikel 2b
Op volgende dagen worden activiteiten toegestaan:
27 augustus 2021 van 18u tem 01u
28 augustus 2021 van 16u tem 01
29 augustus 2021 van 14u tem 24u
Er wordt een afwijking geluidsnorm tot 95 dBA toegestaan.
De algemene voorwaarden van de collegebeslissingen van 26 juli, 9 augustus 2013 en 24
februari 2017 inzake geluidsnormen en einduren van manifestaties dienen hierbij nageleefd te
worden.
Artikel 3
De organisator voorziet in een erkende bewakingsdienst, verzorgd door een erkende
bewakingsonderneming, specifiek voor de zone binnen deze perimeter en dit voor de periodes
zoals omschreven in artikel 2b van dit bijzonder politiereglement en volledig geregeld volgens
de wettelijke bepalingen en in overleg met de lokale politie.

Artikel 4
De personen die tijdens de uitvoering van het programma van ‘Maanrock in het Park – Mirage
Onder den Toren’, tijdens de periode zoals omschreven in artikel 2b van dit bijzonder
politiereglement, belast worden met de activiteiten zoals bepaald in de wet van 2 oktober 2017
tot regeling van de private en bijzonder veiligheid, dragen kledij waardoor zij duidelijk van de
andere functies onderscheiden zijn.
Artikel 5
Persoonscontrole met als enige bedoeling na te gaan of deze personen wapens of gevaarlijke
voorwerpen bij zich dragen conform artikel 102 van de wet van 2 oktober 2017, mogen aan de
vooraf bepaalde ingangen van het evenement en tijdens de periodes zoals omschreven in
artikel 2b van dit bijzonder politiereglement uitgevoerd worden.
Artikel 6
Het is verboden om gevaarlijke voorwerpen, eigen drank (alcoholhoudende of niet
alcoholhoudende) in flessen, blik of glas mee te brengen of te verbruiken in de voorafbepaalde
zone tijdens de in artikel 2 opgenomen periodes.
Artikel 7
De organisator stelt een huishoudelijk reglement op dat geldt voor elke bezoeker van de zone
binnen de vastgestelde perimeter. Dit huishoudelijk reglement wordt duidelijk aangekondigd
aan elke ingang, alvorens men de perimeter overschrijdt.
Artikel 8
Huidige verordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal
bestuur..
Artikel 9
Overtredingen van onderhavig besluit zullen worden bestraft met een administratieve
geldboete ten bedrage van maximum 350 euro overeenkomstig de procedure bepaald bin de
Algemene Bestuurlijke Politieverordening.
Artikel 10
Afschrift van huidige verordening wordt overgemaakt aan de Bestendige Deputatie van de
Provincieraad van Antwerpen en aan de Griffies van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de
Politierechtbank te Mechelen en aan de sanctionerende ambtenaar in het kader van de
Gemeentelijke Administratieve Sancties.
Artikel 11
Huidige politieverordening wordt aan de eerstvolgende gemeenteraad voorgelegd ter
bekrachtiging.
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Voor eensluidend uittreksel:
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Mechelen, 3 augustus 2021

Alexander Vandersmissen
burgemeester wd.

