
GEMEENTE SINT-JANS-MOLENBEEK 

 

 
 

POLITIEVERORDENING 

  

DE BURGEMEESTER, 

 

Gelet op de artikelen 26 en 27 van de Grondwet; 

 

Gelet op artikelen 134 en 135, §2, 2°, 3° en 7° van de Nieuwe Gemeentewet; 

 

Gelet op de artikelen 7, 12, 40 en 41 van het Algemeen Politiereglement van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek van 3 

april 2014; 

 

Gelet op de risicoanalyse uitgevoerd door de politiediensten en het OCAD en het hoge dreigingniveau; 

 

Overwegende dat de gemeenten tot taak hebben om, ten behoeve van de inwoners, te voorzien ineen goede politie, 

met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in 

openbare gebouwen;  

 

Overwegende dat uit informatie toegekomen aan de overheid blijkt dat belangrijke risico’s voor de openbare veiligheid 

op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaan; 

 
Overwegende dat, om voorspelbare inbreuken aan de openbare orde en vrede te vermijden, met name ten koste van 

bewoners en voorbijgangers, geschikte maatregelen moeten worden genomen; dat teneinde deze taak te verzekeren, 

alle politiemaatregelen moeten genomen worden, zowel reglementaire als operationele, nodig voor het behoud van 

veiligheid van betrokken goederen en personen, teneinde deze doelstelling te bereiken, en dit, vooral rekening houdend 

met de bedreiging van de verstoring van de openbare vrede; 

 

BESLIST: 

 

 

Artikel 1: De orde wordt gegeven, door de lokale autoriteiten, op het geheel van het grondgebied van de gemeente 

Sint-Jans-Molenbeek, deze 21 en 22 november 2015 : 

- Alle gemeentelijke gebouwen en infrastructuren sluiten; 

-  Om het geheel van de geprogrammeerde sportwedstrijden te annuleren deze zaterdag 21 en zondag 22 

november 2015; 

- Om de markten en alle openbare verzamelingen op de openbare ruimte te annuleren; 

- Om alle grote openbare gebeurtenissen en openbare verzamelingen buiten en in de openbare ruimte te 

verbieden; 

 
Artikel 2: Overtredingen tegen deze politieordonnantie worden gestraft overeenkomstig de bepalingen van het 

Algemeen Politiereglement van Gemeente Sint-Jans-Molenbeek van 3 april 2014. 

 

Artikel 3: De politiezone Brussel-West is bevoegd voor de uitvoering van deze ordonnantie. Ze handelt 

overeenkomstig de wet op het politieambt. 

 

Artikel 4: Deze verordening treedt onmiddelijk in werking. 

 

Artikel 5: Een beroep tegen deze beslissing kan ingediend worden via verzoekschrift bij de Raad van State binnen 

een termijn van 60 dagen na publicatie ervan. 

 

 

Opgemaakt te Sint-Jans-Molenbeek, op 21 november 2015. 

De Burgemeester, 

Françoise SCHEPMANS 


