STAD MECHELEN
BESLUITEN BURGEMEESTER – Uittreksel
Vergadering van 24 december 2021

Aanwezig:

1.

Alexander Vandersmissen, burgemeester

Bestuurlijk Beheer. Politieverordening, bij hoogdringendheid
uitgevaardigd door de burgemeester op 24 december 2021, inzake het
ontsteken en het bezit van vuurwerk, voetzoekers en andere
pyrotechnische artikelen.

Motivering
De burgemeester van de stad Mechelen,
Gelet op artikel 134 §1 en 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties;
Gelet op artikelen 165 t.e.m. 167 en 217 e.v. van de gecoördineerde versie van de algemene
bestuurlijke politieverordening van de stad Mechelen;
Overwegende dat krachtens artikel 165 van de algemene bestuurlijke politieverordening van
de stad Mechelen er op het hele grondgebied van de stad een totaalverbod geldt op het
afsteken van vuurwerk of voetzoekers en het laten ontploffen van thunderflashes, knal- en
rookbussen, m.u.v. het afsteken van feestvuurwerk op Nieuwjaarsnacht van 31 december om
23.30u tot 1 januari om 01.00u van het daaropvolgende jaar op voorwaarde dat dit
feestvuurwerk wordt gebruikt voor zijn normaal gebruik, volgens de gebruiksaanwijzing, op
plaatsen en in omstandigheden die niet van aard zijn om de openbare veiligheid aan te tasten
en waarbij bij het afsteken ervan de hinder voor de buurt beperkt blijft;
Overwegende dat aanvullend op dit totaalverbod artikel 166 van de algemene bestuurlijke
politieverordening van de stad Mechelen eveneens bepaalt dat het verboden is om zonder de
voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester, feestgeschut af te vuren en
kanonschoten te lossen bij gelijk welke gelegenheid voor gelijk welk doel;
Overwegende dat deze regeling als doel heeft de openbare veiligheid, rust en gezondheid van
de inwoners en bezoekers van de stad Mechelen te beschermen, maar tegelijk ook
bescherming biedt voor de dieren die door de luide, onverwachte knallen kampen met angst en
stress;
Overwegende dat het gebruik van vuurwerk en andere pyrotechnische artikelen een
bijkomende druk legt op de politie voor wat betreft de handhaving en op de
hulpverleningsdiensten voor wat betreft het verzorgen van slachtoffers die ontstaan door het
gebruik van bovengenoemde artikelen, die rekening houdend met de huidige pandemie
absoluut prioritair moeten ter beschikking worden gehouden voor de dienstverlening die de
ondersteuning en vooral de indijking van de pandemie ondersteunt;
Overwegende dat rekening houdend met bovenstaande vaststellingen het met het oog op de
vrijwaring van de openbare veiligheid, rust en gezondheid van de inwoners, bezoekers en ieder
zich bevindt op het grondgebied van de stad Mechelen het uitermate belangrijk is dat het

verbod op het afsteken van vuurwerk of voetzoekers en het laten ontploffen van
thunderflashes, knal- en rookbussen, strikt wordt nageleefd;
Overwegende dat met oog op het voorkomen van het afsteken van vuurwerk of voetzoekers
en het laten ontploffen van thunderflashes, knal- en rookbussen, een verbod op het bezit van
deze voorwerpen gedurende de eindejaar- en nieuwjaarsperiode dan ook noodzakelijk wordt
geacht, daar dit de politiediensten in staat stelt om preventief vuurwerk, voetzoekers en
andere pyrotechnische artikelen in beslag te kunnen nemen, zodat inbreuken op artikel 165 en
166 van de algemene bestuurlijke politieverordening van de stad Mechelen kunnen worden
voorkomen;
Overwegende bovendien dat het afsteken van feestvuurwerk op nieuwjaarsnacht in de nabije
omgeving van het dierenasiel, gelegen te Slachthuislaan 3, voor onaanvaardbare hinder en
overlast zorgt en derhalve in strijd is met de opgelegde voorwaarden zoals opgenomen in
artikel 165 van de ABP, waardoor dit niet kan worden toegestaan en dit met oog op de
rechtszekerheid van eenieder dient te worden verduidelijkt;
Overwegende dat de gemeenten tot taak hebben te voorzien, ten behoeve van de inwoners, in
een goede politie, door het tegengaan van inbreuken op de openbare rust, door het handhaven
van de orde op plaatsen waar mensen samenkomen en door het nemen van de nodige
maatregelen, inclusief politieverordeningen, voor het tegengaan van alle vormen van openbare
overlast;
Overwegende de dringende noodzakelijkheid om de nodige maatregelen te treffen in het
belang van de vrijwaring van de openbare veiligheid, rust en openbare gezondheid;
Overwegende dat ieder uitstel van het nemen van deze maatregelen een ernstig gevaar op
vlak van de openbare veiligheid en gezondheid zou kunnen opleveren voor de inwoners en
bezoekers van stad Mechelen, en het advies van de gemeenteraad derhalve niet kan worden
afgewacht;
Overwegende dat deze verordening door de gemeenteraad moet worden bevestigd op de
eerstvolgende vergadering, op straffe van verval;

Besluit:
Artikel 1
In afwijking van artikel 165 van de algemene bestuurlijke politieverordening van de stad
Mechelen is het afsteken van feestvuurwerk te allen tijde, met inbegrip van nieuwjaarsnacht
van 31 december om 23.30u tot 1 januari om 01.00u van het daaropvolgende jaar, verboden
in de Slachthuislaan, 2800 Mechelen alsook op het jaagpad dat zich bevindt rond
Dierenbescherming Mechelen VZW vanaf het kruispunt met de Oude Antwerpsebaan tot het
kruispunt met de Antwerpsesteenweg.
Artikel 2
§1. Onverminderd artikel 165 t.e.m. 167 van de algemene bestuurlijke politieverordening van
de stad Mechelen, is het particulier bezit evenals elke voorbereidende handeling voor het
ontsteken of doen knallen of oplaten van voetzoekers, knalbommetjes, carbuurkanonnen,
thunderflashes, vuurwerk, pyrotechnisch materiaal, knal- of rookbussen en/of gelijkaardige
voorwerpen tussen 24 december 2021 en 15 januari 2022 verboden in de openbare ruimte van
het volledige grondgebied van de stad Mechelen. Het verbod zoals omschreven in § 1 van dit
artikel geldt niet tussen 31 december 2021 vanaf 23u tot 1 januari 2022 om 01.00u.
§2. Onverminderd de gemeentelijke administratieve sancties en maatregelen zoals voorzien in
artikel 4 van deze verordening, zullen alle voorwerpen aangetroffen in strijd met §1 van dit
artikel in beslag genomen worden door de politie en worden vernietigd.
Artikel 3
Aan de korpschef van de Lokale Politie Mechelen – Willebroek wordt de opdracht gegeven om
het nodige te doen om te controleren of deze verordening wordt nageleefd.

Artikel 4
Het niet naleven van deze verordening wordt bestraft met een administratieve geldboete
overeenkomstig de bepalingen opgenomen in artikel 217 en volgende van de algemene
bestuurlijke politieverordening van de stad Mechelen.
Artikel 5
Deze verordening zal worden bekend gemaakt via de stedelijke website. Ze treedt in werking
vanaf de bekendmaking ervan en geldt tot en met 15 januari 2022.
Artikel 6
Deze verordening zal onverwijld worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter bekrachtiging op
de eerstvolgende vergadering.
Artikel 7
Tegen deze verordening kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60)
dagen na ontvangst, een verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de
afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het ondertekend verzoekschrift kan per
aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040
Brussel worden gericht of elektronisch via https://eproadmin.raadvst-consetat.be.
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