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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Steven Vandeput

Beschrijving

Aanleiding en context
In de buurt van het Kolonel Dusartplein wordt de materiële openbare orde al te 
vaak verstoord door personen die onder invloed zijn van alcohol en zich bedienen 
van glazen recpiënten.

Deze verstoringen van de materiële openbare orde en overlast doen zich voor op 
het openbaar domein.

De burgemeester ziet zich genoodzaakt bij hoogdringendheid maatregelen te 
nemen om deze verstoringen van de openbare orde en de overlast tegen te gaan.

Argumentatie
Hasselt is een bruisende stad met een bloeiend horeca- en uitgaansleven. 

Het is in die zin een positieve aantrekkingspool voor onze stad van bezoekers uit 
heel de provincie en ver daarbuiten. Het merendeel van deze bezoeken verloopt 
op gewone dagen en uren rustig zonder incidenten.

Op basis van de verslagen van de politie merken wij echter dat naar het einde van 
de week tijdens vooral latere (nachtelijke) uren zich incidenten voordoen 
gerelateerd aan het uitgaansleven. Het aanwezige publiek is doorgaans jonger van 
aard en groepeert zich vaak gegroepeerd op zowel het Kolonel Dusartplein als in 
de omliggende straten die er naar toe-/wegleiden.

Er wordt overdadig alcohol geconsumeerd. 

Markante trend is dat vele jongeren hetzij zelf al voorzien zijn van flessen sterke 
drank bij aankomst of deze aankopen in de nachtwinkels gelegen in de buurt. 
Vervolgens consumeren zij deze alcohol overmatig. De consumpties in de cafés 
zelf beperken zich vaak enkel tot het bestellen van een glas frisdrank om daarmee 
de eigen sterke drank aan te lengen. Dergelijk gebruik manifesteert zich zowel 
binnen in de drankgelegenheden en terrassen als op de openbare plaatsen. 
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Bijgevolg zijn dergelijke flessen sterke drank zowel aanwezig binnen in het 
etablissement binnen handbereik als in de omgeving van de uitgaansbuurt.

Deze situaties resulteerden de voorbije weken in rondhangende cafébezoekers, 
rondhangende jongeren, personen onder invloed, gebruik van allerhande wapens 
en vechtpartijen.

De sfeer wordt hierbij grimmiger zowel onderling de groepen als gericht naar 
andere bezoekers en handhavende ordediensten. 
Hierbij viel zowel bij de café-uitbaters als de politiediensten op dat er aanzienlijk 
hoeveelheden lege glazen afkomstig uit de cafés en eigen glazen flessen 
achterbleven in het straatbeeld. 

De situatie is onrustwekkend en er heerst een algemeen onveiligheidsgevoel op en 
rond het Kolonel Dusartplein te Hasselt. 

Een overzicht van de vaststellingen sedert augustus 2021:

 14/08/21: klanten weigeren te vertrekken en blijven rondhangen aan de 
cafés. Personen hebben muziek bij en maken       veel lawaai. Politie dient 
tot 3 maal tussen te komen, waarna betrokken personen het uiteindelijk op 
een lopen zetten. Nadien worden deze personen geïntercepteerd verderop 
in de stad waar zij overlast veroorzaken.

 4/09/21: overlast door een manspersoon die gewapend is met een mes. 
Betrokken persoon gaat lopen.

 08/09/21: vechtpartij met 25-tal personen, terrasstoelen worden ingezet als 
wapen, gespannen sfeer.

 11/09/2021: meerdere opstoten en vechtpartijen, waarbij zelfs gebruik 
gemaakt wordt van rambo-mes, matrakken en mutsen.

 12/09/2021: grimmige sfeer, dronken personen, luidruchtig en opvallend 
gedrag. Vechtpartij wordt voorkomen door tijdige tussenkomst politie.

Naar aanleiding van deze vaststellingen werd op basis van een bestuurlijk verslag 
een eerste overleg georganiseerd op 17 september 2021 tussen de bestuurlijke 
overheid en politie om preventieve maatregelen te bespreken.
 Hieruit vloeide voort dat de politie meer personeel inzet (in burger) op de 
gevoelige dagen en uren om zo gericht proactief te werken en escalaties tracht te 
voorkomen. Deze extra inzet zal ook bestendigd worden de volgende weken.

Om een toename en escalatie van deze overlastproblemen te voorkomen en de 
huidige situatie te herstellen, ging de burgemeester op 20 september 2021 reeds 
over tot het verlenen van een machtiging tot systematische identiteitscontroles in 
de afgebakende zone rond het Kolonel Dusartplein, met name in volgende straten:

 Badderijstraat
 Kolonel Dusartplein
 Meldertstraat
 Jeanne-Moermansstraat
 Witte Nonnenstraat
 Jeneverplein
 Boudewijnlaan
 Elfde Liniestraat
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Deze machtiging dient de  politie in staat te stellen de betrokkenen snel in beeld te 
brengen, waardoor de overlast ook daadwerkelijk zal afnemen en de reeds 
bestaande toename zal beperkt worden.

Tijdens de 2 opeenvolgende weekends hebben de politiediensten sterk ingezet op 
de- escalerende tussenkomsten. Dit heeft heel wat incidenten tijdig kunnen 
beperken. Desalniettemin zijn er meerdere vechtpartijen geweest met gekwetsten. 
Bij één van deze schermutselingen geraakte ook een politieman gewond aan de 
hand tijdens een arrestatie.

De uitbaters van de cafés hanteren sindsdien een aangepast deur- beleid ter 
voorkoming van onregelmatigheden in de etablissementen. Logisch gevolg is dat 
personen, die de toegang geweigerd wordt, meer en frequenter op de openbare 
weg / plaatsen gegroepeerd rondhangen. Dankzij het kordate optreden van de 
politiediensten werden deze samenscholingen tot een minimum beperkt, maar het 
risico op escalatie is steeds aanwezig (blijkt o.a. aan de hand van bodycam- 
beelden).
 Door het drankverbruik (vooral sterke drank) zijn aanwezigen op het einde van de 
avond echter niet meer voor rede vatbaar. Communicatie van de politie naar deze 
groepen toe stopt en het wordt een repressief optreden om hen onder controle te 
krijgen.

Sommige groepen lieten mondeling al verstaan dat ze zich zouden organiseren 
tegen de veiligheidsdiensten.

Het gegeven van achtergelaten glas (zowel leeg als kapotte glazen / flessen) is 
een ernstig gevaarsrisico dat zich blijft manifesteren.
Onze politiediensten merken dat niet enkel het Kolonel Dusartplein, maar ook 
straten verderop in de binnenstad bezaaid zijn met glazen recipiënten 
(meegenomen uit de cafés) en eigen glazen flessen sterke drank. 
Deze recipiënten zijn vaak kapot gegooid / gevallen. Het zorgt enerzijds voor 
veiligheidsrisico’s voor bezoekers, uitbaters van handelszaken, bewoners en 
politie- en hulpverleningsdiensten.
 Anderzijds zorgt dit glasafval voor overlast aan de bevolking vanuit het standpunt 
van openbare gezondheid. Tot slot zorgt dit voor een vermijdbare kost aan onze 
gemeenschap in de zin van de daarmee gepaard gaande opruimingswerken 
nadien.

De aanwezigheid van flessen, glazen en glasscherven op locaties waar heel veel 
mensen bijeenkomen en waar alcohol wordt geconsumeerd brengt 
ontegensprekelijk een veiligheidsrisico met zich mee. 
 Mensen kunnen zich niet alleen verwonden aan scherven die op de grond liggen 
maar glas kan, in welke vorm dan ook, in het ergste geval ook als wapen worden 
gebruikt bij vechtpartijen. 

Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid, dringt een verbod op, 
respectievelijk, het bezit van open glazen recipiënten, ongeacht hun inhoud, op 
bovenvermelde drukbezochte locaties zich op en moet de politie de mogelijkheid 
krijgen om zowel onrechtmatig bezit van glas te handhaven en/of in beslag te 
nemen.

Een dergelijke maatregel met een preventieve finaliteit viseert daarenboven niet de 
handelszaken en is specifiek gericht naar risico- groepen ter vrijwaring van de 
materiële openbare orde.
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De burgemeester is bevoegd om politieverordeningen goed te keuren in geval van 
oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of 
andere onvoorziene gebeurtenissen waarbij het geringste uitstel gevaar of  schade 
zou kunnen opleveren voor de inwoners. Dat uit de vaststellingen van politie blijkt 
dat de openbare orde ernstig verstoord wordt en niet gewacht kan worden tot 
samenkomst van de eerstvolgende gemeenteraad op 26 oktober 2021. Huidige 
verordening zal op de eerstvolgende gemeenteraad ter bekrachtiging worden 
voorgelegd.

Een verbod op het gebruik van glazen recipiënten die dranken bevatten op het 
openbaar domein in de voornoemde straten waar zich de overlastproblematiek 
acuut voordoet, is noodzakelijk teneinde de materiële openbare orde te kunnen 
waarborgen en openbare overlast tegen te gaan. Het in bezit hebben of 
voorhanden zijn van glazen recipiënten betekent immers een acuut en ernstig 
gevaar voor de openbare veiligheid, gezien deze recipiënten als potentieel wapen 
kunnen gebruikt worden. Zowel lege flessen als de glasscherven ervan afkomstig 
op de rijbaan en trottoirs leiden regelmatig tot ongevallen en de daarbij horende 
kwetsuren. 

De politieverordening zal in werking treden op vrijdag 1 oktober 2021 en gelden tot 
en met zondag 31 oktober 2021.

Juridische grond
Artikel 134 §1 Nieuwe Gemeentewet

Regelgeving: Bevoegdheid
Artikel 63 van het decreet lokaal bestuur: Naast zijn bevoegdheden voor de 
uitvoering van de politiewetten, politiedecreten, politieverordeningen, 
politiereglementen en politiebesluiten, voor de bestuurlijke politie op het 
grondgebied van de gemeente en voor dringende politieverordeningen is de 
burgemeester bevoegd voor de uitvoering van de wetten, de decreten en de 
uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap 
tenzij die bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is 
opgedragen.

Besluit

Artikel 1
De burgemeester keurt de tijdelijke politieverordening 'Verbod op het bezit van 
glazen recipiënten, al dan niet met alcoholhoudende dranken, op het openbaar 
domein' goed voor de periode van vrijdag 1 oktober 2021 tot en met zondag 31 
oktober 2021.

Bijlagen
1. politieverordening glas openbaar domein dusartplein oktober 2021.pdf

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

burgemeester
Steven Vandeput

algemeen directeur
Koen Deconinck
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Politieverordening  

Verbod op het bezit van glazen recipiënten, al dan niet met alcoholhoudende dranken,  

op het openbaar domein 

 

Artikel 1 

Het is op de hiernavolgende plaatsen (zowel boven- als ondergronds) verboden om glazen 
recipiënten die dranken bevatten op het openbaar domein, buiten de terrassen en andere 
toegelaten plaatsen bestemd voor dit doel, te gebruiken. Het bezit van geopende recipiënten wordt 
gelijkgesteld met het gebruik beoogd in dit artikel.  

Dit verbod is van toepassing in de volgende straten, inclusief het openbaar domein gelegen binnen 
deze straten: 

 Badderijstraat 
 Kolonel Dusartplein 
 Meldertstraat 
 Jeanne-Moermansstraat 
 Witte Nonnenstraat 
 Jeneverplein 
 Boudewijnlaan 
 Elfde Liniestraat 

Het verbod geldt vanaf zonsondergang tot zonsopgang. 

Artikel 2 

Vergunde horecazaken en evenementen mogen, al dan niet alcoholhoudende dranken, in glas 
schenken, doch enkel voor consumptie in de vergunde delen en ruimten. Zij zullen erop toezien dat 
de bedoelde dranken niet buiten deze delen en ruimten worden geconsumeerd of meegenomen. 

 

Artikel 3 

Overtredingen op deze verordening worden gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 
maximum 175 euro indien de overtreder minderjarig is of 350 euro indien de overtreder 
meerderjarig is en dit overeenkomstig de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties, zoals verder geregeld in de artikelen 300-304 van de Codex 
Politieverordeningen, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van 24 november 2020. 

 

Artikel 3 

Huidige tijdelijke politieverordening treedt in op 1 oktober 2021 en zal gelden tot en met 31 oktober 
2021. 
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Artikel 4 

Deze politieverordening zal bekend gemaakt worden zoals voorzien in artikel 286 Decreet Lokaal 
Bestuur en artikel 15 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve 
sancties met betrekking tot minderjarigen. 

 

Artikel 5 

Een afschrift van deze politieverordening zal conform artikel 119 Nieuwe Gemeentewet worden 
overgemaakt aan de deputatie van de provincieraad en de griffie van de politierechtbank en 
rechtbank van eerste aanleg. 
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