Uittreksel uit de notulen van de burgemeester

Kurt Vanryckeghem: Burgemeester
Voorwerp: voetbalwedstrijden sv Zulte Waregem op het grondgebied van Waregem: veiligheidsmaatregelen stadionverbod - perimeterverbod

De Burgemeester,
Gelet op de artikels 119, 119bis, 133 en 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de artikels 8bis en 21 van de Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid van
voetbalwedstrijden;
Gelet op het KB van 26 maart 2003 tot bepaling van de perimeter van het Regenboogstadion inzake de
veiligheid bij voetbalwedstrijden;
Gelet op de artikelen 42 en 64 van het Gemeentedecreet;
Gelet op de mondelinge toelichting van eerste commissaris van politie Gerrit Seynaeve –
voetbalcoördinator PZ Mira – aan de Burgemeester van Waregem d.d. 21/11/2018, waarin de commissaris
stelt dat n.a.v. thuiswedstrijden van SV Zulte-Waregem of een andere voetbalploeg op het grondgebied van
de stad Waregem de openbare orde kan worden verstoord door toedoen van supporters van SV ZulteWaregem en/of supporters van de bezoekende ploeg en/of andere gelegenheidssupporters, en dat op de
onderstaande speeldata gepaste ordemaatregelen moeten worden genomen;
Overwegende dat, naar aanleiding van alle voetbalwedstrijden van SV Zulte-Waregem of een andere ploeg,
gespeeld in het Regenboogstadion of op een ander terrein gelegen op het grondgebied van de stad Waregem,
er een aantal maatregelen moeten worden genomen, teneinde de veiligheid binnen de perimeter van het
Regenboogstadion in het bijzonder en deze in de ruime omgeving van het centrum van Waregem in het
algemeen te kunnen waarborgen;
Overwegende dat enkele veiligheidsmaatregelen moeten worden bepaald ter gelegenheid van alle
speeldagen van de reguliere voetbalcompetitie, de oefenwedstrijden, de bekercampagne in België en de
Europese wedstrijden ;

Besluit:
Art. 1:

Onverminderd de toepassing van artikel 21 van de Wet van 21 december 1998, betreffende de
veiligheid bij voetbalwedstrijden, is de aanwezigheid omwille van en ter gelegenheid van een
voetbalwedstrijd, van personen die het voorwerp uitmaken van een burgerrechtelijk, een
administratief, een gerechtelijk stadionverbod of een stadionverbod als beveiligingsmaatregel, op
de dagen waarop de voetbalwedstrijden hiervoor nader omschreven worden gespeeld op het
grondgebied van Waregem, vanaf vijf uren voor de aanvang van de wedstrijd tot vijf uren na afloop
van de wedstrijd, strikt verboden in de publieke ruimte binnen de perimeter van het
Regenboogstadion zoals bepaald in artikel 2, 9° van de Wet van 21 december 1998 betreffende de
veiligheid van voetbalwedstrijden.

Art. 2:

Personen met een stadionverbod die zich, omwille van en ter gelegenheid van de voetbalwedstrijd
op de dagen en het tijdstip, hiervoor nader omschreven, in de publieke ruimte binnen de
restrictieperimeter bevinden, kunnen door de politie verwijderd worden en bestuurlijk

aangehouden worden, overeenkomstig de modaliteiten, vervat in art. 31 van de Wet van 5 augustus
1992 op het Politieambt.
Art. 3:

Ongeacht alle andere mogelijke sancties worden de overtredingen van de bepalingen van dit
Burgemeesterbesluit bestraft met een gemeentelijke administratieve sanctie (max. 250 euro).

Art. 4:

Bekendmaking van het Burgemeesterbesluit zal gebeuren conform artikels 186 en 187 van het
Gemeentedecreet.

Art. 5:

Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Kortrijk, de griffie van de Politierechtbank te Kortrijk en de korpschef van de lokale politiezone
Mira.
Opgemaakt te Waregem, 22 november 2018

(get.) Guido De Langhe
Algemeen directeur

(get.) Kurt Vanryckeghem
Burgemeester
Voor eensluidend afschrift
Waregem, 16 april 2019

Guido De Langhe
Algemeen directeur

Kurt Vanryckeghem
Burgemeester

