Politieverordening betreffende
de samenscholingen,
optochten en betogingen.

De Gemeenteraad,
Overwegende dat er aanleiding toe bestaat de samenscholingen, optochten en gezamenlijke
betogingen op het grondgebied van de stad te reglementeren met het oog op de handhaving van de
openbare orde en het veilig verkeer ;
Gelet op artikel 19 van de grondwet ;
Gelet op artikel 78 van de gemeenteweg ;
Op voorstel van het Schepencollege ;
BESLUIT :
Artikel 1. De samenscholingen, optochten en gezamenlijke betogingen die op de openbare weg of in
open lucht geschieden zijn aan de voorafgaandelijke machtiging van de Burgemeester of diegene die
hem vervangt, onderworpen. Zulks geldt niet voor de godsdienstige stoeten of voor de openbare
uitoefening van de erediensten. De aanvraag om machtiging, met opgave van het doelwit, de plaats,
de doortocht, de datum en het juiste uur van aanvang en einde moet schriftelijk gedaan worden, en
tenminste drie dagen voor de vastgestelde datum, in het bureel van het secretariaat, ten stadhuize
worden ingediend, behoudens afwijkingen door de Burgemeester toe te staan.
Artikel 2. De Burgemeester is ertoe gerechtigd bepaalde voorwaarden op te leggen aan de
verantwoordelijke inrichters, dit met het oog op de handhaving van de openbare orde, het veilig
verkeer en het rustig verloop van de manifestatie.
Hij kan van de inrichters een schriftelijke verklaring eisen, bevestigend hoeveel betogers door hen
verwacht worden en hoeveel personen aangesteld werden, met opdracht een ordentelijk verloop van
de manifestatie te verzekeren, en dat zij zullen instaan voor de schade die door de deelnemers aan de
optocht zou gebracht zijn aan het openbaar of privaat bezit en dit met kwaadwillig inzicht en zonder
dat de openbare ordediensten dit normaler wijze konden voorkomen.
Artikel 3. Het is ten allen tijde verboden voetzoekers op de openbare weg te werpen.
Artikel 4. Overtredingen van huidige verordening zullen worden gestraft met politiestraffen behalve
wanneer algemene of provinciale verordeningen andere straffen zouden voorzien.
Artikel 5. Alle politieverordeningen betreffende de samenscholingen, optochten en betogingen,
uitgevaardigd door de gemeenteraden van de op 1.1.1971 samengevoegde gemeenten Assebroek,
Brugge, Dudzele, Koolkerke, Lissewege, Sint-Andries, Sint-Kruis en Sint-Michiels, worden ingetrokken,
alsook de desbetreffende verordeningen uitgaande van de gemeenteraden van Heist, Loppem,
Oostkamp en Ramskapelle, voor zover deze betrekking hebben op gebiedsdelen die sedert 1.1.1971
tot het grondgebied van de stad behoren.
Artikel 6. Afschrift van huidige verordening zal overgemaakt worden aan :
1. De Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen te Brugge ;

2.
3.
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6.
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Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge ;
Procureur des Konings te Brugge ;
Vrederechters en Politierechter te Brugge ;
Bevelhebber van de Rijkswacht te Brugge ;
Hoofdpolitiecommissaris te Brugge.

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van de stad Brugge in zitting van 16 juli 1971.
De Secretaris, De Burgemeester-Voorzitter,
Jos. Bernolet Pierre Vandamme
Gezien door de Bestendige Deputatie van de Provinciale Raad van West-Vlaanderen, in zitting van 26
augustus 1971
Het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Brugge ;
Gezien de beraadslaging van de Gemeenteraad van 16 juli 1971 waarbij een politieverordening
vastgesteld wordt op de samenscholingen, optochten en betogingen ;
Gezien artikel 90-2° en 102 van de Gemeentewet ;
Beveelt de bekendmaking van dit besluit door middel van aanplakbrieven.
Brugge, 9 september 1971

De Secretaris, De Burgemeester-Voorzitter,
Jos. Bernolet Pierre Vandamme
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