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POLITIE - Politieverordening - openbare orde naar aanleiding van carnaval 2013-2018 - 

goedkeuring. 

 

De Raad, 

 

Aanleiding en doel 

 

Jaarlijks wordt er met halfvasten carnaval in Halle georganiseerd. Tijdens de carnavaldagen komt er een 

massa volk naar Halle afgezakt en is er een volkstoeloop in de omgeving van de Grote Markt. 

Om de festiviteiten in goede banen te leiden en de openbare orde te kunnen garanderen dienen een aantal 

bijkomende politionele maatregelen genomen te worden.  

 

Juridische gronden 

 

- Artikel 119, 119 bis en 135 van de Nieuwe Gemeentewet. 

- Artikel 42 en 43 §2 2° van het Gemeentedecreet. 

- De Wet op het politieambt van 05.08.1992. 

- Het Koninklijk Besluit van 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. 

- De Algemene Politieverordening van de stad Halle goedgekeurd bij raadsbesluit van 28.10.2008. 

- De beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 1 februari 2013. 

 

Externe adviezen  

 

Advies gevraagd aan volgende diensten: politie, lokale economie, preventiedienst, mobiliteit en 

milieudienst. 

Op de suggestie van de diensten milieu en lokale economie om niet alleen op dinsdag maar ook op 

zondag en maandag de cafés te sluiten om 6 uur ’s ochtends wordt op advies van de politie niet ingegaan.  

 

Advies en motivering 

 

De politieverordening  - openbare orde carnaval  2013-2018 houdt volgende bepalingen in: 

 

- Tijdens de carnavalperiode wordt het sluitingsuur voor cafés zoals voorzien in artikel 9.1.6 van 

de algemene politieverordening opgeheven. Op dinsdag is het echter aangewezen dat deze 

periode beëindigd wordt en dat de cafés verplicht worden te sluiten om 6 uur ’s morgens. Zo 

wordt er voor gezorgd dat er op dinsdag na 7.30 uur geen carnavalvierders meer op de openbare 

weg toegelaten worden en kan de opkuis aangevat worden. 

 

- Het gebruik van spuitbussen, vuurwerk en andere stoffen, die de veiligheid in het gedrang 

kunnen brengen en schade kunnen veroorzaken, dient verboden te worden. 

 



 

- Mogelijke problemen tijdens de carnavalperiode zijn hoofdzakelijk te wijten aan overmatig 

alcoholverbruik en in het bijzonder aan het gebruik van sterke drank. 

De verkoop van sterke drank op de openbare weg en vanuit uitstalramen van cafés dient dan ook 

verboden te worden, evenals de verkoop van sterke drank in nachtwinkels. 

 

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de politieverordening  - openbare orde carnaval 2013-2018 goed 

te keuren. 

 

Financieel advies en visum   

 

Niet van toepassing 

 

Met 32 stemmen bij 1 onthoudingen 

 

BESLUIT 

 

Enig artikel: De politieverordening – openbare orde naar aanleiding van  carnaval 2013-2018, waarvan de 

tekst integraal deel uit maakt van dit besluit, wordt goedgekeurd: 

 

Artikel 1: 

Deze politieverordening geldt naar aanleiding van carnaval 2013 tot en met 2018. 

 

Artikel 2: 

Op de dinsdag na carnaval zijn de houders van een drankslijterij verplicht hun inrichting te sluiten en te 

ontruimen om 6 uur.   

 

Artikel 3: 

De houders van een drankslijterij mogen hun instelling op die dinsdag niet heropenen voor 10 uur. 

 

Artikel 4: 

Op de dinsdag na carnaval worden er na 7.30 uur geen carnavalvierders meer toegelaten op de straten, 

pleinen en openbare wegen. 

 

Artikel 5: 

Het is verboden vanaf zaterdag van carnaval tot en met dinsdag na carnaval over te gaan tot de verkoop, 

het gebruik en het bezit van spuitbussen, vuurwerk, voetzoekers en andere voorwerpen of stoffen die 

schade kunnen veroorzaken. 

 

Artikel 6: 

Op zaterdag, zondag, maandag en dinsdag van carnaval is het verboden sterke dranken te verkopen op de 

openbare weg. De verkoop vanuit uitstalramen van cafés is eveneens verboden. 

 

Artikel 7: 

Op zaterdag, zondag, maandag en dinsdag van carnaval is het eveneens verboden om sterke dranken in 

zijn bezit te hebben als carnavalvierder, met uitzondering van de deelnemers aan de carnavalstoet tijdens 

de duur van en in de stoet. 

 

Artikel 8: 

Op zaterdag, zondag, maandag en dinsdag van carnaval is het eveneens verboden om sterke dranken te 

verkopen in nachtwinkels op het grondgebied van Halle. 

 

Artikel 9: 

De lokale en federale politie zullen toezicht houden op deze politieverordening en kunnen gebeurlijk 

overgaan tot inbeslagname van de verboden zaken en sterke dranken. 

 

Artikel 10: 

Overtreding van de bepalingen van deze politieverordening kunnen gesanctioneerd worden met een 

administratieve geldboete van maximum 250 euro. 

 

Artikel 11: 

Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de Gouverneur van de Provincie, aan de griffie 

van de rechtbank van Eerste Aanleg, aan de griffie van de politierechtbank en aan de sanctionerende 



 

ambtenaren van de provincie Vlaams-Brabant. 
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