
STAD BRUSSEL
Organisation
Service juridique et Secrétariat des Assemblées
Service juridique

VILLE DE BRUXELLES
Organisatie

Juridische Dienst en Secretariaat van de Vergaderingen
Juridische dienst

Ref. Farde e-Vergaderingen : 2455620 VERTALING

Ontwerp-Besluit - Raad van 09/05/2022

JD.- 50.443/DD/OK.- Private veiligheid.- Couleur Café 2022 Festival.

De Gemeenteraad,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet ;

Gelet op de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid van 2 oktober 2017, meer bepaald haar artikels 115 en 116 ;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 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 situationele bevoegdheden, tot uitvoering van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid ;

Overwegende dat het verzoek van de organisator van “Couleur Café 2022 Festival” ertoe strekt om een toelating te verkrijgen voor
het opzetten van een controle van mensen en goederen bij de ingang van de gesloten perimeter, gelegen te Osseghem Park, te 1020
Brussel, vanaf 24/06/2022 tot en met 27/06/2022;

Gelet op het gunstig advies van de politiediensten;

Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen,

BESLUIT

POLITIEREGLEMENT

Artikel 1 – Toepassingsgebied van de politiereglement
Dit reglement is van toepassing voor het evenement “Couleur Café 2022 Festival”, hetzij vanaf 24/06/2022 tot en met 27/06/2022 in
de gesloten perimeter gelegen te Osseghem Park, te 1020 Brussel;

Artikel 2 - Controle van personen
De bewakingsactiviteiten kunnen worden uitgeoefend in de door artikel 3 bepaalde perimeter en gedurende de periode zoals
gepreciseerd in artikel 1.

Artikel 3 – Aanduiding van de perimeter
De perimeter die het onderwerp uitmaakt van de huidige reglement is gelegen te Osseghem Park, te 1020 Brussel en alle toegangen
(in- en uitgangen) tot de zone waar de activiteiten plaatsvinden, zullen aangeduid zijn overeenkomstig het ministerieel besluit van 20
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 situationele
bevoegdheden, tot uitvoering van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.
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