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2. Politieverordening UCI Road World Championships Flanders 2021- veiligheid van
evenementen

Voorgeschiedenis
' Organisatie UCI Road World Championships Flanders 2021.Vanaf vrijdag 24 september 2021 tol

en met zondag 26 september 2021worden de wielerwedstrijden wegrit WK Wielrennen U23
Mannen', 'wegrit WK Wielrennen Elite Vrouwen', 'wegrit WK Wielrennen Elite Mannen'
georganiseerd. Op deze data doorkruisen de officiële toertochten het grondgebied van de
gemeente Rotselaar.

Feiten en context
' De doortocht van WK wieleruvedstrijden brengt traditioneel een enorme volkstoeloop met zich

mee, vooral bij de start, aankomst, en lángs hellingen en kasseistroken.
' Langs het parcours van de WK wielerwedstrijden worden er mogelijks commerciële

activiteiten/pu bl iek toegankelijke activiteiten georganiseerd.
' Het organiseren van activiteiten langsheen het parcours van de WK wielerwedstrijden trekt

potentieel veel toeschouwers aan waardoor de veiligheidsmaatregelen moeten worden verhoogd
ter hoogte van deze delen van het parcours. Organisatoren dienen voor alle georganiseerde
activiteiten afspraken te maken rekening houdend met opvang van toeschouwers, mobiliteit
(parkeermogelijkheden), ... teneinde de overlast voor de bewoners langsheen deze delen van het
parcours tot een minimum te beperken.

' Bovendien is het noodzakelijk om een aantal bijkomende veiligheidsmaatregelen te nemen om
zowel de veiligheid van de toeschouwers te kunnen waarborgen als om het normaal verloop van
de wedstrijden te kunnen garanderen:
' voorafgaandelijke kennisgeving van alle commerciële/publieke activiteiten langs het parcours;

voorafgaandelijk overleg tussen de organisatoren van de verschillende activiteiten langs het
parcours en de bestuurlijke overheid;

" voorafgaandelijk overleg tussen de verschillende hulp- en veiligheidsdiensten onderling, opdat
de dringende hulpverlening kan gegarandeerd worden.

' Bij het organiseren van activiteiten op éénzelfde locatie is enerzijds coórdinatie vereist en
anderzijds dienen de verschillende organisatoren in overleg te gaan met als uitgangspunt een
gezamenlijk (veiligheids-)plan in te dienen voor die bepaalde locatie.

' De gemeente streeft naar kwaliteitsvolle en veilige organisatie van randactiviteiten aangezien het
WK wielrennen gespreid is over verschillende dagen.

Juridische gronden
. Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 63.
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. Nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikels I 19, 1 19bis, 1 1 9ter en 1 35$2.

. Wet over de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, gecoórdineerd
door het KB van 16 maart 1968.

. Koninklijk Besluit van 1 december 1975 over het algemeen reglement op de politie van het
wegverkeer

. Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 over de algemene en sectorale bepalingen over
de milieuhygiëne.

. Koninklijk Besluit van 10 augustus í 998, art. 7 S 2, 1" over de oprichting van de Commissies voor
Dringende Geneeskundige Hulpverlening.

. Artikel 21 en 22 van de wet van 20 juli 2005 over de diverse bepalingen.

. Omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel 119bis van de
nieuwe gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 over de diverse bepalingen.

. Ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 over de nood- en interventieplannen.

. Wet van 15 mei 2006 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 over de jeugdbescherming, het
Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de nieuwe gemeentewet
en de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie.

. Ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30 maart 2009 over de disciplines.

. Besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 over de wijziging van het koninklijk besluit
van 24 februari 1977 over de vaststelling van gelqidsnormen voor muziek in openbare en private
inrichtingen, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 over de
vaststelling van het Vlaams reglement over de milieuvergunning en tot wijziging van het besluit
van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 over de algemene en sectorale bepalingen over
milieuhygiëne, over het maximaal geluidsniveau van muziek in inrichtingen.

. Ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 van de minister van Binnenlandse Zaken
over de gecoórdineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving.. Wet van 24 juni 2013 over de gemeentelijke administratieve sancties en bijhorende Koninklijke
Besluiten tot uitvoering van deze Wet.

. Omzendbrief van 22 juli 2O14 waarbij uitleg verschaft wordt bij de regelgeving over de
gemeentel ijke ad m inistratieve sancties.

. Koninklijk Besluit van 1 mei2016 tot de vaststelling van het nationaal noodplan over de aanpak
van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag.

. Wet van 02 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid;

. Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 over de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het
gemeentelijk en provinciaal niveau en over de rol van de burgemeesters en de
provinciegouverneurd in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coórdinatie of een
beheer op nationaal niveau vereisen.

. Koninklijk Besluit van 28 juni 2019 over de reglementering van wielerwedstrijden en van alle-
terreinwedstrijden.

. Omzendbrief OOP 45 van 5 november 2019 van het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) ter
begeleiding van het Koninklijk Besluit van 28 juni 2019 over de reglementering van de
wieleruedstrijden en van alleterreinwedstrijfl en.

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
. 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 reglemênten administratief strafbaar werden gesteld.
. Tijdens de periode van de wedstrijden van het WK wielrennen wordt de parcoursomgeving 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,
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23 stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele
Demuynck, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans
Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Heruvig Pierre, llse Michiels, Noëlla D'Hooghe, Mia Van
Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella
Beckx en Gert Heylen
Artikel 1:
ledere éénmalige of bijkomende commerciële of publicitaire activiteit, publiek evenement of
georganiseerde activiteit buiten de private sfeer die plaatsvindt omwille van de doortocht van de
wielenryedstrijden, lwegrit WK Wielrennen U23 Mannen', 'wegrit WK Wielrennen Elite Vrouwen',
'wegrit WK Wielrennen Elite Mannen' of de officiële toertocht en die plaatsvindt op de openbare weg
of op een daarbij aansluitend niet-afgesloten terrein en/of activiteiten in een besloten plaats met
openbaar karakter, wordt tijdens de periode vanaf vrijdag 24 september 2021 tot en met zondag 26
september 2021 slechts toegelaten op voorwaarde dat de toestemming wordt verkregen van het
Lokaal Organiserend Comité en dat deze door de gemeente waar de activiteit plaatsvindt,
voorafgaandel ij k en schriftel ij k wordt vergu nd.
Artikel 2:
Alle aanvragen tot vergunning moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid ten laatste op 1 augustus
2021 bii de gemeente worden ingediend. De aanvraag tot vergunning moet volgende gegevens
bevatten:
. Naam, adres en contactgegevens van de aanvrager/organisator;. Als de organisatie gebeurt door een rechtspersoon zal haar benaming, haar rechtsvorm, het adres

van haar hoofdzetel alsook de statutaire bepaling en/of beslissing van het bevoegde orgaan van
de rechtspersoon die de ondertekenaar toeiaat haar te vertegenwoordigen, opgegevenhoeten

' H: irïÏL omscrrrilving van de geplande éénmalige of oi;t<omJno" 
""tiuit""it 

r"r-o""u"rretding of
deze publiek of alleen op uitnodiging toegankelijk is met een raming van het aantal bezoekers,
genodigden of gasten;

' De juiste locatie van de activiteit met alle logistieke faciliteiten (tenten, toiletten, parkings, toegang,
... ) die worden in plaats gesteld;

. De interne veiligheidsmaátlegelen (nadars, sfeerbeheerders, logistieke medewerkers, private
bewaking, ....);

. De aanwezigheid van een medische hulppost, met inhoudelijke bescht'ijving;
' Scannen van de activiteit enerzijds met het COVID Event Risk Model (CERM), anderzijds met het

COVID lnfrastructure Risk Model (CIRM), voor beide minimaal 3 weken vooraf aan de activiteit;
Artikel3:
Uiterlijk op 24 augustus 2O2l verzendt de gemeente aan de in artikel 1 bedoelde aanvragers hetzij de
vergunning hetzij een gemotiveerde weigering van vergunning. ln de vergunning wordt duidelijk
gesteld onder welke voorwaarden zij wordt verleend. De organisator van de vergunde activiteit heeft
ten allen tijde de plicht de vooruvaarden onder dewelke de vergunning werd verleend na te leven. Een
afschrift van de vergunde activiteit wordt aan de korpschef van de lokale politie en aan de
zonecommandant van de hulpverleningszone bezorgd, en, indien van toepassing, aan de FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Artikel4:
ln functie van het aantal aanvragen of meldingen en de juiste locatie van de aangevraagde of
gemelde activiteiten kan de burgemeester opleggen om één of meerdere coórdinatievergaderingen te
organiseren tussen de organisator van een randactiviteit en met de verschillende hulpdiensten
teneinde de nodige afspraken te maken inzake opvang van de toeschouwers en/of genodigden, de in
te richten parkings, het in te huren sanitair, de vrij te houden evacuatiewegen, de te plaatsen
veiligheidsvoorzieningen, ...
Artikel5:
De burgemeester kan de activiteiten, zoals bedoeld in artikel 1, doen stopzetten indien aan de
voorafgaandelijk bepaalde afspraken binnen artikel 4 niet wordt voldaan of indien ze een gevaar
vormen voor de openbare orde (openbare rust, openbare veiligheid of openbare gezondheid).
Artikel 6:
Op basis van een risicoanalyse, rekening houdend met de massale volkstoeloop op bepaalde
plaatsen, de aard van het terrein, de mobiliteit, ... kan de burgemeester voorafgaand een gebied als
veiligheidszone definiëren, ten einde de openbare veiligheid en orde beter te kunnen beheersen. Een
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veiligheidszone is een duidelijk afgebakend gebied waar bijkomende veiligheidsmaatregelen
noodzakelijk zijn omwille van het groot aantal mensen, de beperkte mobiliteit, de aanwezigheid van
risicoverzwarend materiaal (tenten, gasflessen, ...). Rekening houdend met het aantal aanvragen of
meldingen en de juiste locatie van de aangevraagde of gemelde activiteiten worden er één of
meerdere coórdinatievergaderingen tussen de organisator van een randactiviteit en met de
verschillende hulpdiensten qeorganiseerd teneinde in nauwe samenspraak met de lokale
veiligheidscel één inplantingsplan en één veiligheidsplan op te maken voor de hele veiligheidszone.
'Naargelar1g de veiligheidszone zich bevindt op de openbare weg of op een daarbij aansluitend niet-
afgesloten terrein, dan wel op een besloten plaats met openbaar karakter, zijn de bepalingen van
bovenstaande artikels van toepassing.
Artikel 7:
lndien wordt vastgesteld dat een organisator één of meerdere voorwaarden waaronder de vergunning
werd verleend, niet naleeft kan de bur:gemeester de vergunning ten allen tijde intrekken. Het niet
naleven van één of meerdere voorwaarden in het verleden kan als motief ingeroepen worden om het
verlenen van de vergunning te weigeren.
ArtikelS:
Onverminderd zijn algemene bevoegdheid in het kader van de openbare orde, hanteert de
burgemeester de volgende besluiten als normatief kader om de veiligheid van de randactiviteiten af te
toetsen:
. De op dat moment geldende voorwaarden binnen het Ministeriële Besluit houdende de dringende

maatregel om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
. Uniform Politiereglement Rotselaar, goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 december 2017

en na wijziging goedgekeurd op de gemeenteraad op 2 maart2o21.
. De van toepassing zijnde politieverordeningen en gemeenteraadsbesluiten.
Artikel9:
OvertreOingen op de bepalingen van artikel 1,2 en 6 van deze verordening worden bestraft met een
administratieve geldboete van maximum 350 euro. Onverminderd de toepassing van een
administratieve geldboete moet de overtreder van de bepalingen van artikel 1,2 en 6 alsook degene
die één of meerdere voorwaarden niet naleeft zich schikken naar de aanmaningen van de
burgemeester zo niet houdt de gemeente zich het recht voor de nodige maatregelen te treffen op
kosten en risico van de overtreder. De gemeente houdt zich hetzelfde rêcht voor indien de organisator
van de activiteit niet tijdig kan worden opgezocht.
Artikel 10:
De burgemeester kan in toepassing van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet ter vrijwaring van de
openbare orde een randactiviteit ten allen tijde verbieden.
Artikel 11:
De leden van de lokàle 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:
. venivijdering op kosten van de overtreder.
. inbeslagname.
. intrekkingvergunning.
Artikel 12:
Deze verordening wordt overeenkomstig art. 286 en arl.287 van het decreet lokaal bestuur bekend
gemaakt en treedt in werking overeenkomstig art. 288 van het decreet lokaal bestuur.

Opgemaakt op26 mei2021

An Craninckx
algemeen directeur

Bart De Vos
voorzitter
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