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Gemeente
Schoten

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN

VAN DE BURGEMEESTER

VAN 09.09.2021

Aanwezig: Maarten De Veuster, burgemeester.

POLITIEVERORDENING VAN DE BURGEMEESTER VAN 9 SEPTEMBER 2021 
BETREFFENDE DE TIJDELIJKE PRIVATISERING VAN HET MARKTPLEIN 
TIJDENS HET EVENEMENT “GENIET VAN SCHOTEN”

De burgemeester,

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur en in het bijzonder artikel 63;

Gelet op de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 2 oktober 2017, meer bepaald 
de artikelen 3, 7° (evenementenbewaking), 115,2°, 116 en 117;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 november 2017 tot vaststelling van de wijze van aanduiding 
van het begin en het einde van een zone op de openbare weg onder toezicht, van de mogelijkheid van 
uitgangscontrole bij het verlaten van een winkelruimte en van de uitoefening van de situationele 
bevoegdheden, tot uitvoering van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid;

Gelet op de ministeriële omzendbrief “SPV07 - Private bewaking bij evenementen en festivals” van 29 
maart 2018;

Overwegende dat op 10, 11 en 12 september 2021 het evenement “Geniet van Schoten” wordt 
georganiseerd;

Overwegende dat voor de organisatie van dit evenement onder andere gebruik zal gemaakt worden 
van het marktplein, gelegen in het centrum van Schoten, gekend onder de straatnaam “Markt”;

Overwegende dat de organiserende vereniging “vzw Schoten onderneemt” een firma zal inschakelen 
die instaat voor de private bewaking;

Overwegende dat het personeel van de private bewakingsfirma naast het voeren van de bewaking van 
goederen mogelijk ook zal optreden als interne controledienst en daarbij persoonscontroles zal 
uitvoeren;

Overwegende dat de “Markt” als openbare weg wordt gecatalogeerd;

Overwegende dat artikel 116 van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 2 
oktober 2017 stelt dat de bewakingsactiviteiten tijdens de evenementenbewaking zoals voorzien in 
artikel 115,2° slechts uitgeoefend kunnen worden:

- indien de bestuurlijke overheid niet beschikt over aanwijzingen dat de openbare orde zal 
verstoord worden

- indien een politiereglement de afbakening van de zone of perimeter waar bewakingsactiviteiten 
uitgeoefend kunnen worden, de duur of, in voorkomend geval, de periodiciteit gedurende 
dewelke de maatregel geldt, bepaalt;

Overwegende dat er in dit geval geen aanwijzingen zijn dat de openbare orde zal verstoord worden 
tijdens het evenement “Geniet van Schoten”;
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Overwegende dat het opstellen van een politiereglement tot de bevoegdheid van de gemeenteraad 
behoort;

Gelet op de afwezigheid van vergadering van de gemeenteraad vóór de data van het evenement;

Gelet op de dringende aard van de zaak;

Gelet op artikel 134§ 1 van de Nieuwe Gemeentewet dat stelt dat de burgemeester instaat voor de 
openbare orde, rust en veiligheid op het grondgebied van zijn gemeente en dat hij ingeval van een 
onvoorziene gebeurtenis, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de 
inwoners, politieverordeningen kan maken onder de verplichting om daarvan onverwijld aan de 
gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de redenen waarom hij gemeend heeft zich niet tot de 
raad te moeten wenden;

Gelet op het overleg met de politiediensten;

Overwegende dat het aangewezen is om een evenementenperimeter in te stellen, waarbinnen de 
organiserende vereniging private bewakingsdiensten kan laten uitoefenen, meer bepaald het ganse 
marktplein, gelegen tussen de rijbanen en bestaande uit de kasseiklinkers;

Overwegende dat hiertoe een deel van het openbaar domein, meer bepaald het ganse marktplein, 
gelegen tussen de rijbanen en bestaande uit de kasseiklinkers, tijdelijk geprivatiseerd moet worden 
tijdens de duur van het evenement en gedurende de volgende tijdstippen van het evenement:

- vrijdag 10 september 2021: van 17.00 uur tot 23.00 uur

- zaterdag 11 september 2021: van 10.00 uur tot 24.00 uur

- zondag 12 september 2021: vanaf 10.00 uur tot 19.00 uur;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 117 van de wet tot regeling van de private en bijzondere 
veiligheid van 2 oktober 2017 het begin en het einde van de zone waar de activiteiten plaatsvinden, 
zichtbaar aangeduid moet worden op de door de minister bepaalde wijze;

Overwegende dat de zone binnen de evenementenperimeter afgebakend moet worden door middel van 
een hekwerk en voorzien moet worden van de nodige ingangen en (nood)uitgangen;

Overwegende dat deze politieverordening door de gemeenteraad moet bekrachtigd worden op de 
eerstvolgende vergadering, op straffe van verval;

Besluit:

Artikel 1

§1. Voor het evenement “Geniet van Schoten” wordt een perimeter vastgesteld waarbinnen de 
organiserende vereniging private bewakingsactiviteiten kan laten uitoefenen, met name het ganse 
marktplein, gelegen tussen de rijbanen en bestaande uit de kasseiklinkers.

§2. De zone binnen de evenementenperimeter moet afgebakend worden door middel van een hekwerk, 
en moet voorzien worden van de nodige ingangen en (nood)uitgangen.

§3. Het gedeelte van de evenementenzone dat gelegen is op het openbaar domein, meer bepaald het 
ganse marktplein, gelegen tussen de rijbanen en bestaande uit de kasseiklinkers, wordt tijdelijk 
geprivatiseerd tijdens de duur van het evenement en gedurende de volgende tijdstippen van het 
evenement:

- vrijdag 10 september 2021: van 17.00 uur tot 23.00 uur

- zaterdag 11 september 2021: van 10.00 uur tot 24.00 uur

- zondag 12 september 2021: vanaf 10.00 uur tot 19.00 uur.

Artikel 2 



POLITIEVERORDENING VAN DE BURGEMEESTER VAN 9 SEPTEMBER 2021 BETREFFENDE 
DE TIJDELIJKE PRIVATISERING VAN HET MARKTPLEIN TIJDENS HET EVENEMENT 
“GENIET VAN SCHOTEN”

Besluiten van de burgemeester van 09.09.2021 pagina 3 van 3

Deze politieverordening is van toepassing voor de duur van het evenement “Geniet van Schoten”, 
meer bepaald gedurende de in artike1 1, §3 vermelde tijdstippen.

Artikel 3

Deze politieverordening zal onverwijld ter kennis gebracht worden aan de gemeenteraad en ter 
bekrachtiging voorgelegd worden in de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad.

Artikel 4

Deze politieverordening zal bekendgemaakt worden overeenkomstig de artikelen 285-287 van het 
decreet over het lokaal bestuur.

Een afschrift van deze politieverordening zal overgemaakt worden aan de korpschef van de Lokale 
Politie Schoten, de procureur des Konings van Antwerpen en de gouverneur van de provincie 
Antwerpen.

burgemeester,

Maarten De Veuster

burgemeester,

Maarten De Veuster

Voor eensluidend afschrift,


