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Politiereglement: carnaval 2020
Het college
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht op
de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het bestuursdecreet van 7 december 2018
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
Gelet op de wet van 16 maart 1968 en latere wijzigingen betreffende de politie over het wegverkeer van en artikel 113
van het KB van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
Gelet op de wetten betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968
Gelet op de artikelen 119 van de NGW zoals gewijzigd bij wet van 12.12.2006, 130bis en artikel 135§2 van de NGW
strekkende de veiligheid op de openbare wegen waardoor het college van Burgemeester en schepenen de
verantwoordelijkheid krijgt voor de reglementen van beperkte duur
Gelet op het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het
gebruik van de openbare weg (Wegcode) en op het KB van 9 januari 2007 tot wijziging hiervan
Gelet op het MB van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de
verkeerstekens worden bepaald
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 december 2004, punt 20 E. betreffende het verbod om zich niet
identificeerbaar op het openbaar en het privaat domein van de overheid te vertonen
Gelet op de Wet van 16 maart 1968 ter coördinatie van de wetten over de politie van het wegverkeer en in het
bijzonder het Koninklijk Besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de
auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen
Overwegende het feit dat de gemeente inspanningen doet om de deelnemers naar en van de optochten te vervoeren
met gemeenschappelijk vervoer
Overwegende dat het in het belang van de algemene openbare orde noodzakelijk is om voor en na optochten ter
gelegenheid van carnaval regulerende maatregelen te nemen, in het bijzonder ter preventie van ongevallen en het
voorkomen van diverse vormen van overlast
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Overwegende de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid van de organiserende verenigingen tijdens de
optochten die plaatsvinden op een door een ander politiereglement toegelaten parcours, gesloten voor elke andere
vorm van algemeen gemotoriseerd verkeer dan dit dat door hun vereniging wordt toegelaten tot de optocht;
dat het voor hen dus absoluut belangrijk is dat er ook in dit geval maatregelen worden genomen, in het bijzonder ter
preventie van ongevallen en het voorkomen van diverse vormen van overlast tijdens de carnavalsoptochten waarvoor
zij verantwoordelijkheid dragen;
dat op voorstel van de organisatoren de algemeen voorgestelde maatregelen aangepast dienen te worden tijdens de
optochten die onder hun verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid vallen
Overwegende de noodzaak om maatregelen te nemen om de veiligheid van deelnemers, toeschouwers en het publiek
te verzekeren ter gelegenheid van activiteiten van carnaval, in het bijzonder maatregelen ter voorkoming en
beteugeling van wangedrag van deelnemers of het publiek
Overwegende de taak van de gemeente om de netheid op haar grondgebied te verzekeren en de milieuhandhaving te
doen, in het bijzonder door het nemen van passende maatregelen om het gevaar tegen te gaan dat ontstaat door het
werpen of laten vallen van voorwerpen zoals kunststoffen, niet-recycleerbare snippers zoals computerconfetti en
andere gelijksoortige uitstrooisels
Overwegende het voorafgaandelijk overleg met de Limburgse overkoepelende verenigingen van carnavalisten
LIVEKE en FEN en hun akkoord op basis van de doorgevoerde wijzigingen
Overwegende de eenvormigheid die wij nastreven in alle Limburgse gemeenten
Overwegende de handhaving van de openbare orde in het algemeen
Gelet op de algemene verkeerswetgeving waardoor het verboden is om zich op de openbare weg te gaan in dronken
toestand
Gelet op de algemene verkeerswetgeving waardoor het verboden is personen te vervoeren op carnavalswagens
Dat de gemeente echter van mening is dat het wel strikt toegepast dient te worden voor en na de optochten
Overwegende het overleg met de carnavalsverenigingen, de gemeente, de politie en brandweer op 14 november 2019
Besluit
met 4 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen

Hoofdstuk I: algemeen besluit voor en na de optochten
Artikel 1: Definities
1.1.

Carnaval

Periode van het carnavalsseizoen die traditioneel aanvangt op 11 november van elk kalenderjaar en onderbroken
wordt door de Advent, Kerstmis en Nieuwjaar en eindigt op Aswoensdag en bij uitbreiding voor elke aangekondigde
en aangevraagde optocht tot Halfvasten. Deze periode wordt bepaald in artikel 2 van deze verordening.
1.2.

Optocht

Het collectief optreden op een openbare plaats en/ of op de openbare weg van personen en / of groepen die zich
hoofdzakelijk inlaten met activiteiten in het kader van carnaval en die kunnen gebruik maken van al of niet door een
motor aangedreven voertuig met of zonder aanhangwagen(s).
1.3.

Praalwagen

Al dan niet met een motor aangedreven voertuig of door een motorvoertuig getrokken aanhangwagen die versierd is
en / of uitgevoerd is in een carnavalsthema en waarop al / of niet personen meegevoerd worden.
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1.4.

Vermomming

Het maskeren van het gelaat en / of gepaard gaande met het verkleden in een folkloristische of carnavaleske kledij
met het oog op deelname op individuele of collectieve basis aan activiteiten georganiseerd naar aanleiding van
carnaval.
1.5.

Computerconfetti

Kleine ronde snippers van papier of een lichte kunststof voortkomende uit het fabricageproces van kettingpapier voor
bureaumachines of vervaardigd in deze afmetingen met het oog op uitstrooiing naar aanleiding van activiteiten
georganiseerd ter gelegenheid van carnaval.
1.6.

Vuurwerk

Feest- of seinvuurwerk, ontplofbaar vuurwerk of ontplofbare substanties onder welke vorm ook die een knallend geluid
maken en / of rook verspreiden ingevolge de ontbranding van brandbare substanties.
Artikel 2: Carnaval
Van 20/02/2020 tot en met 01/03/2020
Artikel 3: Voertuigen of aanhangwagens gebruikt tijdens carnaval
3.1.
De voertuigen, al of niet gemotoriseerd, en de aanhangwagens die gebruikt worden als praalwagen dienen, voor zover
zij moeten voldoen, conform te zijn aan de technische eisen die door de wet en haar uitvoeringsbesluiten gesteld
worden aan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens.
3.2.
Indien op een voertuig of een aanhangwagen een apparaat gebruikt wordt voor het opwekken van elektriciteit in de
vorm van een generator of een aggregaat dient dit opgesteld te worden op een veilige plaats en vast bevestigd te
worden. De uitlaat en het voorgebrachte geluid van dit toestel of deze toestellen mogen geen hinder vormen voor het
publiek. Het bijvullen van deze apparaten is verboden tijdens de optocht of als het voertuig en /of de aanhangwagen in
beweging is.
3.3.
Het aanbrengen van elektrische snoeren of bekabeling op praalwagens dient te gebeuren volgens de technische
voorschriften die hiervoor gelden en dienen derwijze aangebracht te zijn dat zij geen hinder of gevaar kunnen vormen
voor personen.
3.4.
Het is verboden brandbare vloeistoffen of gassen te vervoeren in of op voertuigen en aanhangwagens die als
praalwagen gebruikt worden ter gelegenheid van carnavalsoptochten. Indien pyrotechnische middelen vervoerd
worden dient dit te gebeuren volgens het advies van de territoriaal bevoegde brandweerdienst. In dit geval dient er
een snelblustoestel, aangepast aan de brandlast van het voertuig en / of de vervoerde stoffen, aanwezig te zijn op het
voertuig of de sleep. Dit snelblustoestel dient voorzien te zijn van een recent keuringsmerk (CE).
3.5.
Het gebruik van brandbaar materiaal voor de constructie van praalwagens dient zoveel mogelijk vermeden te worden.
3.6.
Voertuigen met een breedte van meer dan 2,5 meter of hoger dan 4 meter of langer dan 18 meter dienen te worden
begeleid door minstens één of meer meerderjarige begeleiders die herkenbaar moeten zijn door een opvallend
gekleurd hesje.
Deze begeleider(s) ge(ef)ven aanwijzingen voor het vergemakkelijken van de manoeuvres van het voertuig of de
sleep. De begeleider(s) ne(e)m(t)(en) de nodige maatregelen om ongevallen te voorkomen.
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
4.

3.7.
Voertuigen en / of aanhangwagens die niet voldoen aan de normen die gesteld worden in de punten 3.1. tot 3.6.
kunnen door de verantwoordelijke van de optocht of een officier van bestuurlijke politie niet toegelaten worden tot de
optocht.
Uit het opleggen van dit verbod kunnen door de persoon of rechtspersoon die het verbod opgelegd krijgt geen rechten
geput worden.

Artikel 4: Dieren
Het is verboden ter gelegenheid van activiteiten van carnaval dieren te gebruiken als trekdier, lastdier of als object van
vermaak.
Artikel 5: Vermomming, maskeren en verkleden van personen
5.1.
Het is tijdens de carnavalsperiode, aangeduid in artikel 2, toegelaten zich te verkleden, zich te vermommen en / of te
maskeren in openbare plaatsen.
5.2.
De vermomming of verkleding mag geen gelijkenis hebben met de actuele ambtskledij van de politiediensten, het
uniform van de private bewakingsdiensten of de kleding van beoefenaars van erediensten.
Artikel 6: verbod op het bezit en het werpen van bepaalde voorwerpen
6.1.
Het gebruik, het verspreiden of het werpen van computerconfetti is verboden.
6.2.
Het gebruik van vuurwerk, zoals bepaald in artikel 1.6., is verboden ter gelegenheid van activiteiten die georganiseerd
worden ter gelegenheid van carnaval.

6.3.
Het bezit en het gebruik ter gelegenheid van carnaval van spuitbussen met mousserende producten zoals haarlak of
scheerschuim, schoensmeer of andere stoffen die hinder kunnen veroorzaken, bevuilen of beschadigen en niet
bestemd zijn om te gebruiken als vermakelijkheid, is verboden.
6.4.
Het is verboden vloeibare of gasachtige substanties of snuisterijen die gevaar kunnen opleveren voor personen vanop
praalwagens naar toeschouwers of personen te werpen.
6.5.
Het is verboden met het oog op het voorkomen van ongevallen toestellen, werktuigen, gereedschappen of snijdende,
stekende of kneuzende voorwerpen voorhanden te hebben of te dragen ter gelegenheid van activiteiten die
georganiseerd worden naar aanleiding van carnaval.
6.6.
De voorwerpen aangeduid in de artikelen 6.1. tot 6.5. worden bij de vaststelling van een inbreuk op het verbod in
beslaggenomen door de ambtenaren genoemd in artikel 10.
Artikel 7: Voorkoming van hinder en milieumaatregelen
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7.1.
De organisator(en) van een optocht of een stoet ter gelegenheid van carnaval nemen de nodige maatregelen om te
voorkomen dat er onderbrekingen zijn in het verloop ervan.
7.2.
De aard van de uitgevoerde muziek en de sterkte van de geluidsemissie, ongeacht de wijze waarop het geluid of de
muziek geproduceerd of uitgezonden wordt, moet aangepast zijn aan de aard van het evenement.
7.3.
De organisator(en) en / of de deelnemers aan een evenement naar aanleiding van carnaval moeten zich ontdoen van
leeggoed of afval op de meest milieuvriendelijke wijze, in het bijzonder door afval of verpakkingsmateriaal te
verzamelen en er zich van te ontdoen op de wijze zoals voorgeschreven door het gemeentebestuur.
Artikel 8: Maatregelen ter beteugeling van wangedrag.
8.1.
De wet van 10 december 2009 over de diverse bepalingen inzake gezondheid, verschenen in het BS van 31
december 2009, is altijd van toepassing en dus ook tijdens de optochten.
8.2.
Het is verboden glazen recipiënten, glazen flessen of breekbare recipiënten van welke aard ook in het bezit te hebben
of te gebruiken ter gelegenheid van optochten stoeten of evenementen georganiseerd ter gelegenheid van carnaval.
8.3.
De deelnemers aan een optocht of een stoet ter gelegenheid van carnaval en het publiek moeten gevolg geven aan
de richtlijnen en bevelen van de politieambtenaren en agenten van politie die tot doel hebben de veiligheid in het
algemeen en het gemak van doorgang te vrijwaren of te herstellen.
Artikel 9: Afwijkingen
De burgemeester of zijn wettelijke vervanger kan afwijkingen toestaan op de bepalingen van deze politieverordening
voor zover de openbare orde niet in het gedrang komt.
Artikel 10: Bevoegdheid tot opsporing van inbreuken en het nemen van dringende maatregelen
10.1.
De inbreuken op deze politieverordening worden opgespoord door politieambtenaren en agenten van politie en
vastgesteld in een proces-verbaal.
10.2.
De voorwerpen die dienen of gediend hebben om inbreuken te plegen op de bepalingen van deze verordening worden
in beslaggenomen.
10.3.
Politieambtenaren kunnen in geval van ernstige en dreigende risico’s voor of een bedreiging van de openbare orde of
een daadwerkelijke verstoring van de openbare orde passende maatregelen nemen om de risico’s of de dreiging te
voorkomen of de ordeverstoring te doen ophouden.
10.4.
De officieren van bestuurlijke politie kunnen, indien noodzakelijk en na voorafgaande mondelinge waarschuwing, een
deelnemer of een groep deelnemers het verbod opleggen tot deelname of verdere deelname aan de activiteiten die
georganiseerd worden in het kader van carnaval wanneer inbreuken vastgesteld worden tegen de in deze verordening
gestelde normen of wanneer de openbare orde in gevaar dreigt te komen.
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Artikel 11. Bestraffing van inbreuken
Inbreuken op de bepalingen van deze politieverordening worden gestraft met politiestraffen zoals voorzien in het
Strafwetboek.
De rechter kan de in beslaggenomen voorwerpen verbeurdverklaren.

Hoofdstuk II: besluit en bepalingen tijdens de optochten
Artikel 1: Definities
1.1.

Carnaval

Periode van het carnavalsseizoen die traditioneel aanvangt op 11 november van elk kalenderjaar en onderbroken
wordt door de Advent, Kerstmis en Nieuwjaar en eindigt op Aswoensdag en bij uitbreiding voor elke aangekondigde
en aangevraagde optocht tot Halfvasten. Deze periode wordt bepaald in artikel 2 van deze verordening.
1.2.

Optocht

Het collectief optreden op een openbare plaats en/ of op de openbare weg van personen en / of groepen die zich
hoofdzakelijk inlaten met activiteiten in het kader van carnaval en die kunnen gebruik maken van al of niet door een
motor aangedreven voertuig met of zonder aanhangwagen(s).
1.3.

Praalwagen

Al dan niet met een motor aangedreven voertuig of door een motorvoertuig getrokken aanhangwagen die versierd is
en / of uitgevoerd is in een carnavalsthema en waarop al / of niet personen meegevoerd worden.
1.4.

Vermomming

Het maskeren van het gelaat en / of gepaard gaande met het verkleden in een folkloristische of carnavaleske kledij
met het oog op deelname op individuele of collectieve basis aan activiteiten georganiseerd naar aanleiding van
carnaval.
1.5.

Computerconfetti

Kleine ronde snippers van papier of een lichte kunststof voortkomende uit het fabricageproces van kettingpapier voor
bureaumachines of vervaardigd in deze afmetingen met het oog op uitstrooiing naar aanleiding van activiteiten
georganiseerd ter gelegenheid van carnaval.
1.6.

Vuurwerk

Feest- of seinvuurwerk, ontplofbaar vuurwerk of ontplofbare substanties onder welke vorm ook die een knallend geluid
maken en / of rook verspreiden ingevolge de ontbranding van brandbare substanties.
Artikel 2: Carnaval
Van 20/02/2020 tot en met 01/03/2020

Artikel 3: Voertuigen of aanhangwagens gebruikt tijdens carnaval
3.1.
De voertuigen, al of niet gemotoriseerd, en de aanhangwagens die gebruikt worden als praalwagen dienen, voor zover
zij moeten voldoen, conform te zijn aan de technische eisen die door de wet en haar uitvoeringsbesluiten gesteld
worden aan de motorvoertuigen en hun aanhangwagens.
3.2.
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Indien op een voertuig of een aanhangwagen een apparaat gebruikt wordt voor het opwekken van elektriciteit in de
vorm van een generator of een aggregaat dient dit opgesteld te worden op een veilige plaats en vast bevestigd te
worden. De uitlaat en het voorgebrachte geluid van dit toestel of deze toestellen mogen geen hinder vormen voor het
publiek. Het bijvullen van deze apparaten is verboden tijdens de optocht of als het voertuig en /of de aanhangwagen is
beweging is.
3.3.
Het aanbrengen van elektrische snoeren of bekabeling op praalwagens dient te gebeuren volgens de technische
voorschriften die hiervoor gelden en dienen derwijze aangebracht te zijn dat zij geen hinder of gevaar kunnen vormen
voor personen.
3.4.
Het is verboden brandbare vloeistoffen of gassen te vervoeren in of op voertuigen en aanhangwagens die als
praalwagen gebruikt worden ter gelegenheid van carnavalsoptochten. Indien pyrotechnische middelen vervoerd
worden dient dit te gebeuren volgens het advies van de territoriaal bevoegde brandweerdienst. In dit geval dient er
een snelblustoestel, aangepast aan de brandlast van het voertuig en / of de vervoerde stoffen, aanwezig te zijn op het
voertuig of de sleep. Dit snelblustoestel dient voorzien te zijn van een recent keuringsmerk (CE).
3.5.
Het gebruik van brandbaar materiaal voor de constructie van praalwagens dient zoveel mogelijk vermeden te worden.
3.6.
Voertuigen met een breedte van meer dan 2,5 meter of hoger dan 4 meter of langer dan 18 meter dienen te worden
begeleid door minstens één of meer meerderjarige begeleiders die herkenbaar moeten zijn door een opvallend
gekleurd hesje.
Deze begeleider(s) geven aanwijzingen voor het vergemakkelijken van de manoeuvres van het voertuig of de sleep.
De begeleider(s) ne(e)m(t)(en) de nodige maatregelen om ongevallen te voorkomen.
3.7.
Voertuigen en / of aanhangwagens die niet voldoen aan de normen die gesteld worden in de punten 3.1. tot 3.6.
kunnen door de verantwoordelijke van de optocht of een officier van bestuurlijke politie niet toegelaten worden tot de
optocht.
Uit het opleggen van dit verbod kunnen door de persoon of rechtspersoon die het verbod opgelegd krijgt geen rechten
geput worden.
Artikel 4: Dieren
Het is verboden ter gelegenheid van activiteiten van carnaval dieren te gebruiken als trekdier, lastdier of als object van
vermaak.
Artikel 5: Vermomming, maskeren en verkleden van personen
5.1.
Het is tijdens de carnavalsperiode, aangeduid in artikel 2, toegelaten zich te verkleden, zich te vermommen en / of te
maskeren in openbare plaatsen.
5.2.
De vermomming of verkleding mag geen gelijkenis hebben met de actuele ambtskledij van de politiediensten, het
uniform van de private bewakingsdiensten of de kleding van beoefenaars van erediensten.

Artikel 6: verbod op het bezit en het werpen van bepaalde voorwerpen
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6.1.
Het gebruik, het verspreiden of het werpen van computerconfetti is verboden.
6.2.
Het gebruik van vuurwerk, zoals bepaald in artikel 1.6., is verboden ter gelegenheid van activiteiten die georganiseerd
worden ter gelegenheid van carnaval.
6.3.
Het bezit en het gebruik ter gelegenheid van carnaval van spuitbussen met mousserende producten zoals haarlak of
scheerschuim, schoensmeer of andere stoffen die hinder kunnen veroorzaken, bevuilen of beschadigen en niet
bestemd zijn om te gebruiken als vermakelijkheid, is verboden.
6.4.
Het is verboden vloeibare of gasachtige substanties of snuisterijen die gevaar kunnen opleveren voor personen vanop
praalwagens naar toeschouwers of personen te werpen.
6.5.
Het is verboden met het oog op het voorkomen van ongevallen toestellen, werktuigen, gereedschappen of snijdende,
stekende of kneuzende voorwerpen voorhanden te hebben of te dragen ter gelegenheid van activiteiten die
georganiseerd worden naar aanleiding van carnaval.
6.6.
De voorwerpen aangeduid in de artikelen 6.1. tot 6.5. worden bij de vaststelling van een inbreuk op het verbod in
beslaggenomen door de ambtenaren genoemd in artikel 10.
Artikel 7: Voorkoming van hinder en milieumaatregelen
7.1.
De organisator(en) van een optocht of een stoet ter gelegenheid van carnaval nemen de nodige maatregelen om te
voorkomen dat er onderbrekingen zijn in het verloop ervan.
7.2.
De aard van de uitgevoerde muziek en de sterkte van de geluidsemissie, ongeacht de wijze waarop het geluid of de
muziek geproduceerd of uitgezonden wordt, moet aangepast zijn aan de aard van het evenement.
7.3.
De organisator(en) en / of de deelnemers aan een evenement naar aanleiding van carnaval moeten zich ontdoen van
leeggoed of afval op de meest milieuvriendelijke wijze, in het bijzonder door afval of verpakkingsmateriaal te
verzamelen en er zich van te ontdoen op de wijze zoals voorgeschreven door het gemeentebestuur.
Artikel 8: Maatregelen ter beteugeling van wangedrag
8.1.
Het is verboden zich in waarneembare dronken toestand of een soortgelijke toestand veroorzaakt door het gebruik
van geestesverruimde of opwekkende middelen te bevinden op praalwagens of wagens die deelnemen aan een
optocht die georganiseerd wordt ter gelegenheid van carnaval of als begeleider op te treden voor een praalwagen of
tijdens een optocht.
8.2.
Het is verboden glazen recipiënten, glazen flessen of breekbare recipiënten van welke aard ook in het bezit te hebben
of te gebruiken ter gelegenheid van optochten stoeten of evenementen georganiseerd ter gelegenheid van carnaval.
8.3.
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De deelnemers aan een optocht of een stoet ter gelegenheid van carnaval en het publiek moeten gevolg geven aan
de richtlijnen en bevelen van de politieambtenaren en agenten van politie die tot doel hebben de veiligheid in het
algemeen en het gemak van doorgang te vrijwaren of te herstellen.
Artikel 9: Afwijkingen
De burgemeester of zijn wettelijke vervanger kan afwijkingen toestaan op de bepalingen van deze politieverordening
voor zover de openbare orde niet in het gedrang komt.
Artikel 10: Bevoegdheid tot opsporing van inbreuken en het nemen van dringende maatregelen
10.1.
De organisatoren controleren de naleving van hoofdstuk II van dit besluit, melden de door hen vastgestelde of
vermeende overlast zonder verwijl aan de politie en verzoeken desgevallend de politie om hen – al dan niet na overleg
met de burgemeester of hij die hem vervangt - bij te staan of om op te treden bij eventuele beteugeling van de
inbreuken.
De inbreuken op deze politieverordening worden door politieambtenaren en agenten van politie vastgesteld in een
proces-verbaal.
10.2.
De voorwerpen die dienen of gediend hebben om inbreuken te plegen op de bepalingen van deze verordening worden
in beslaggenomen.
10.3.
Politieambtenaren kunnen in geval van ernstige en dreigende risico’s of een bedreiging van de openbare orde of een
daadwerkelijke verstoring van de openbare orde ook de passende maatregelen nemen om de risico’s of de dreiging te
voorkomen of de ordeverstoring te doen ophouden wanneer blijkt dat de bepalingen in artikel 10.1 onvoldoende
garanties bieden dat de openbare orde gehandhaafd blijft
10.4.
De officieren van bestuurlijke politie kunnen, indien noodzakelijk en na voorafgaande mondelinge waarschuwing, een
deelnemer of een groep deelnemers het verbod opleggen tot deelname of verdere deelname aan de activiteiten die
georganiseerd worden in het kader van carnaval wanneer inbreuken vastgesteld worden tegen de in deze verordening
gestelde normen of wanneer de openbare orde in gevaar dreigt te komen.
Artikel 11: Bestraffing van inbreuken
Inbreuken op de bepalingen van deze politieverordening worden gestraft met politiestraffen zoals voorzien in het
Strafwetboek.
De rechter kan de in beslaggenomen voorwerpen verbeurdverklaren.

Hoofdstuk III: Bekendmaking
Artikel 12:

Dit politiereglement wordt bekendgemaakt door middel van bekendmaking op de gemeentelijke
website zoals voorzien in artikel 186 van het Gemeentedecreet.
Afschrift van deze politieverordening wordt verzonden aan:
-

de griffier van de correctionele rechtbank,

-

de griffier van de politierechtbank,

-

de korpschef van lokale politie,

-

de gouverneur
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