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BESLUIT VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente Rotselaar

Openbare zitting van 28 mei 2019

Aanwezig: Bart De Vos, voorzitter;
Jelle Wouters, burgemeester;
Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, schepenen;
Werner Mertens, Christel Hendrix, Nele Demuynck, Jeroen Janssens, Frans 
Vansteenbeeck, Herwig Pierre, Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla 
D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Liesbet 
Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx, raadsleden;
An Craninckx, algemeen directeur;

Verontschuldigd: Dirk Jacobs, schepen;
Nico Lodewijks, Jeroen Degent, raadsleden;

12. Politieverordening Werchter Boutique - Rock Werchter - TW Classic 2019. 
Administratieve politie - Publiciteit.

Voorgeschiedenis
• Organisatie concert Werchter Boutique, zaterdag 8 juni 2019, op het festivalpark,

Haachtsesteenweg Werchter.
• Organisatie festival Rock Werchter, donderdag 27 juni tot en met zondag 30 juni 2019, op het 

festivalpark, Haachtsesteenweg Werchter.
• Organisatie concert TW Classic, zondag 14 juli 2019, op het festivalpark, Haachtsesteenweg 

Werchter.

Feiten en context
• Om het goede verloop van de concerten Werchter Boutique en TW Classic en het festival Rock 

Werchter enerzijds en de openbare orde, rust en veiligheid van de bevolking anderzijds te 
verzekeren, is het nodig specifieke politiemaatregelen te nemen.

• Uit het verleden blijkt dat deelgemeente Werchter en het overige deel van de gemeente Rotselaar 
tijdens de periode van de muziekconcerten af te rekenen krijgt met een sterk verhoogd aanbod 
van reclameberichten die in de vorm van folders e.d. worden uitgedeeld op de openbare weg, 
reclameboodschappen die verspreid worden via affiches, al dan niet vastgemaakt op panelen of 
op andere tijdelijke of blijvende constructies, spandoeken, voertuigen met luidsprekers, 
publiciteitswagens, e.d.

• Een sterk verhoogd aanbod aan reclame, in welke vorm ook, kan aanleiding geven tot een 
ernstige stoornis van de openbare rust en orde, het belemmeren en hinderen van het verkeer, een 
vervuiling van de openbare weg, een verhoogd risico op brand en tot een verkeersonveilige 
situatie op de openbare weg.

Juridische gronden
• Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 63.
• Nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikels 119, 119bis, 119ter en 135§2.
• Wet van 24 juni 2013 over de gemeentelijke administratieve sancties.
• Besluit van de gemeenteraad van 18 december 2017 over het uniform politiereglement van de 

politiezone BRT.

Argumentatie
• Een daadwerkelijk gemeentelijk handhavingsbeleid kan de gemeente meer armslag bieden bij het 

afdwingbaar maken van plaatselijke politiereglementen en verordeningen.
• De handhaving van administratief strafbaar gestelde overtredingen biedt de gemeente de
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mogelijkheid sneller te reageren op problemen van lokale aard.
• Dit reglement legt de wettelijke verplichtingen en administratieve straffen vast voor de

overtredingen die in de gemeentelijke reglementen administratief strafbaar werden gesteld.
• Tijdens de periode van de concerten Werchter Boutique en TW Classic en het festival Rock 

Werchter wordt de omgeving van de festivalweide en het overige deel van de gemeente 
geconfronteerd met een grote stroom bezoekers wat een potentieel risico oplevert voor de 
openbare veiligheid.

Besluit
Na beraadslaging,
22 stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Werner 
Mertens, Christel Hendrix, Nele Demuynck, Jeroen Janssens, Frans Vansteenbeeck, Herwig Pierre, 
Ilse Michiels, Ingrid Van Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen 
De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens en Stella Beckx
Artikel 1:
Het is verboden, zonder voorafgaande vergunning van de burgemeester, op het grondgebied van de
gemeente Rotselaar enerzijds folders, gadgets, flyers en gratis publicaties uit te delen en anderzijds
enige bijkomende reclame te maken in de vorm van panelen, affiches, voertuigen, spandoeken in
welke vorm ook, op of langs de openbare weg of op een privé-eigendom zichtbaar van op de
openbare weg, met uitzondering van de bestaande panden en de door de organisatie voorziene
ruimte, op volgende periodes:
- Werchter Boutique, van vrijdag 7 juni tot en met zondag 9 juni 2019.
- Rock Werchter, van maandag 24 juni tot en met maandag 1 juli 2019.
- TW Classic, van zaterdag 13 juli tot en met maandag 15 juli 2019.
Artikel 2:
Reclameborden, affiches en andere reclame, die in strijd met deze verordening worden gebruikt,
aangewend of geplaatst, worden verwijderd door de gemeentelijke diensten op kosten of risico van de
overtreder die ze plaatste of gebruikte en onverminderd de voorziene strafsanctie.
Artikel 3:
Elke gegeven toelating moet aanwezig zijn op de desbetreffende locatie en moet kunnen worden
getoond bij controle.
Artikel 4:
Volgende personen zijn strafbaar met een administratieve geldboete:
- de eigenaar(s).
- de aannemer(s) van aanplakking of reclame.
- de personen waarvoor de reclame wordt gevoerd of alle andere personen die voor het plaatsen of
voor het aanwenden ervan verantwoordelijk zijn.
Artikel 5:
5.1. Deze verordening wordt overeenkomstig art. 286 en art. 287 van het decreet lokaal bestuur 
bekend gemaakt en treedt in werking overeenkomstig art. 288 van het decreet lokaal bestuur.
Artikel 6:
6.1. De leden van de lokale en federale politie zijn gelast met de uitvoering van deze verordening. Na
vaststelling van de inbreuk door de lokale of federale politie of op beslissing van de burgemeester
kunnen volgende maatregelen genomen worden:
- verwijdering op kosten van de overtreder.
- inbeslagname.
- intrekking vergunning.
6.2. Overtredingen op de beschikkingen worden gestraft met een administratieve geldboete van
minimaal 100 euro en maximaal 350 euro.

An Craninckx Bart De Vos
algemeen directeur voorzitter


