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Ontwerp-Besluit - Raad van 28/03/2022

JD.- J. 50462/LC.- Wachtzone voor een registratiecentrum voor Oekraïense vluchtelingen.-
Veiligheidsperimeter.- Bekrachtiging van de Politieverordening van de Burgemeester.

De Gemeenteraad,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, met name artikel 134, §1 ;

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 van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere
veiligheid;

Gelet op de politieverordening van de Burgemeester dd. 11.03.2022 waarbij bewakingsactiviteiten worden toegestaan van
14.03.2022 tot en met 28.03.2022, ter gelegenheid van de organisatie van een «Wachtzone voor een registratiecentrum voor
Oekraïense vluchtelingen» in de gesloten perimeter gelegen te Verregatpark, 1020 Brussel, en meer bepaald de zone die wordt
aangeduid op de kaart in bijlage;

Overwegende dat in uitvoering van artikel 134 NGW, de Burgemeester verplicht is de politieverordening onverwijld aan de
Gemeenteraad ter kennis te brengen met opgave van de redenen waarom hij heeft geoordeeld zich niet tot de raad te moeten wenden;

Dat de redenen weergegeven in de Politieverordening in bijlage relevant zijn;

Dat het aangewezen is de politieverordening te bekrachtigen;

BESLIST :

Enig artikel : De Politieverordening van de Burgemeester dd. 11.03.2022 waarbij  bewakingsactiviteiten worden toegestaan van
14.03.2022 tot en met 28.03.2022 ter gelegenheid van de organisatie van een Wachtzone voor een registratiecentrum voor
Oekraïense vluchtelingen in de gesloten perimeter gelegen te Verregatpark, 1020 Brussel, en meer bepaald de zone die wordt
aangeduid op de kaart in bijlage, wordt bekrachtigd.
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