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Politieverordening houdende alcoholverbod voor het stationsplein, Le
Touquetpark en de Vestingen

OVERWEGEND GEDEELTE
Voorgeschiedenis
Op 08 september 2016 werd bij politieverordening van 8 september 2016 door de burgemeester een
alcoholverbod uitgevaardigd voor het Astridpark gezien de problematiek die er zich voordeed:
openbare dronkenschap met regelmatige ruzies, zelfs met slagen en verwondingen tot gevolg,
mensen ongepast aangesproken, lastig gevallen zelfs geïntimideerd zodanig dat dit voor sommigen
bedreigend was, minstens zo aanvoelt en ze de omgeving gaan ontwijken. Het alcoholgebruik was
hierbij overduidelijk een bezwarende factor.
Die verordening werd bekrachtigd door de gemeenteraad in zitting van 3 oktober 2016.
Juridische grondslag en bevoegdheden
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 40 en 41, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.
De wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en
latere wijzigingen.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018)
De aanvullende Politieverordening van de stad Ieper, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting
van 01 februari 2016;
Feiten, context en informatie
Vastgesteld wordt dat dit verbod in het park goed opgevolgd wordt en de rust er is teruggekeerd. Maar
het probleem van openbaar alcoholgebruik en - misbruik doet zich momenteel voornamelijk in de
stationsbuurt voor. Meer specifiek op het stationsplein, ter hoogte van de Lijn-winkel, waar recent ook
een uit de hand gelopen verhitte discussie heeft geleid tot een handgemeen. Deze locatie is een
belangrijke toegang tot de stad gezien het een vervoersknooppunt is voor het openbaar vervoer, vooral
ook voor kinderen en zeer veel jongeren die er dagelijks gebruik van maken.
Het lijkt wenselijk ook op een aantal andere aanpalende plaatsen een alcoholverbod uit te vaardigen.
Er zijn enkele risicolocaties in de stad waar eerder al vormen van overlast plaatsvonden zoals in het Le
Touquetpark en nabij de Vestingen.
Uiteraard slaat dit verbod niet op de vergunde handelszaken en terrassen die eventueel binnen of
aanpalend deze gebieden gelegen zouden zijn.
BESCHIKKEND GEDEELTE
Op basis van deze overwegingen besluit de gemeenteraad met 24 ja stemmen en 2 onthoudingen (de
raadsleden Billiau en Knockaert)
Artikel 1: met onmiddellijke ingang een alcoholverbod uit te vaardigen op volgende plaatsen:

- het stationsplein;
- het Le Touquetpark;
- de volledige Vestingen, inclusief de Pompstraat en de MenenpoortArtikel 2: Dit reglement is niet van toepassing op de handelszaken en de vergunde terrassen die
eventueel binnen of aanpalend deze gebieden gelegen zijn.
Artikel 3 : Overtredingen op dit verbod kunnen gesanctioneerd worden overeenkomstig de bepalingen
van het art. 19 van de aanvullende politieverordening van 01 februari 2016.
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