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Isle of Rhythem fuif 5 mei 2O18 - verbod op glazen recipiënten en

alcoholische dranken
De burgemeester

Feiten en context
FOS De Havik organiseert op 5 mei 2018 de Isle Of Rhythem

fuif in het Ontmoetingscentrum

Polderbos (OCP), Polderbos 20 in De Pinte.

Uit informatie van de politiezone Schelde-Leie blijkt dat er tijdens de nachtelijke uren van
enkele grote fuiven georganiseerd in het OCP, in de voorbije jaren een duidelijke stijging
merkbaar was van verstoring van de openbare orde, waaronder vechtpartijen, Hierbij werden
er alcoholische dranken in glazen en plastieken flesjes aangetroffen.
De jeugddienst van gemeente De Pinte vraagt om de nodige veiligheidsmaatregelen te
nemen.

Hogere regelgeving
o Nieuwe gemeentewet, artikel 133

Motivering
Het is noodzakelijk om de openbare veiligheid te handhaven en de nodige
veiligheidsmaatregelen te nemen.

Besluit:

Artikel

1.
Deze beslissing is van toepassing op zaterdag 5 mei 2018 vanaf 19 uur
mei 2018 tot 5 uur.

tot en met zondag

6

Artikel 2.
Het is verboden om in een straal van één kilometer rond het OCP, Polderbos 20 in De Pinte,
op de openbare weg en oþ. voor publiek toegankelijke openbare plaatsen in het bezit te zijn
van glazen en glazen flessen.

Artikel 3.
Het is verboden om in een straal van één kilometer rond het OCP, Polderbos 20 in De Pinte,
op de openbare weg en op voor publiek toegankelijke openbare plaatsen in het bezit te zijn
van alcohol.

Artikel 4.
Een afschrift van dit besluit zal toegezonden worden aan:
. De organisatoren van de fuif
o Politiezone Schelde-Leie, hoofdcommissariaat De Pinte
¡ Politiezone Schelde-Leie, wijkcommissariaat De Pinte
. Parket van de Procureur des Konings Gent

¡
.
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Dienst 101
Jeugdconsulente gemeente De Pinte
Cornmunicatieambtenaar gemeente De Pinte.
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Namens de burgemeester

get. Hilde Claeys'
Burgemeester
Voor gelijkvormig afschrift
De Pinte, 25/04/2018
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