Uittreksel uit de notulen van de burgemeester

Zitting van dinsdag 01 maart 2022
Voorwerp: Maatregelen 100 dagen

De burgemeester,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het decreet Lokaal Bestuur;
Gelet op het verslag van de voorbereidende vergadering met de directies van de scholen op 14 februari;
Gelet op het grote aantal scholieren in Waregem;
Overwegende dat op de ‘100 dagen’ ongeveer 700 laatstejaars scholieren zullen deelnemen aan diverse
activiteiten op de openbare weg;
Overwegende dat voor openbare overlast kan worden gevreesd;
Overwegende dat er op donderdagavond 10 maart en vrijdagochtend 11 maart 2022 verschillende 100 dagen
activiteiten in Waregem doorgaan;
Besluit:
Art. 1: Dit besluit geldt op donderdag 10 maart 2022 van 16.00u. tot 24.00u. en op vrijdag 11 maart 2022 van
00.00u. tot en met 24.00u. voor het hele grondgebied van de stad.
Art. 2: Er geldt een algemeen verbod op het bezit van pyrotechnisch materiaal vanaf donderdag 10 maart 16.00u.
tot en met vrijdag 11 maart 24.00u.
Art. 3: Er geldt een algemeen verbod voor alle deelnemers aan de 100 dagen om in het bezit te zijn van sterke
dranken (dranken >10°) en op het gebruik van eieren, bloem, scheerschuim, merkstiften en fluitjes.
Art. 4: Er geldt een algemeen verbod op verkoop van alcoholische dranken op vrijdag 11 maart van 4.00u. tot
8.30u.
Art. 5: Overtreding van dit reglement wordt bestraft met gasboetes.
Art. 6: Afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, de
griffie van de politierechtbank te Kortrijk, de lokale politiezone Mira.
Art. 7: Dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig de artikels van het decreet Lokaal Bestuur.

Gedaan in bovenvermelde zitting
(get) Guido De Langhe
Algemeen directeur

(get) Kurt Vanryckeghem
Burgemeester
Voor eensluidend afschrift
Waregem, 3 maart 2022

Guido De Langhe
Algemeen directeur

Kurt Vanryckeghem
Burgemeester

