PROVINCI E WEST-VLAANDEREN
ARRONDISSEMENT VEURNE
GEMEENTE DE PANNE

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
De gemeenteraad in zitting van 13 mei2019.

Aanwezig: B. Degrieck, burgemeester, S. Van Damme, voorzitter, W. Janssens, C. Verbrugge, S.
Buyens, N. Luyssen, M. Vandermeeren, schepenen, E. Vanhee, J. Blieck, P. George, A. Woestijn, F.
Buyse, C. Delrive, A. Vanheste, A. Debaeke, B. Dequeecker, M. Hauspie, P. Demuysere, D. Butstraen,
G. Vandevelde, D. Nevens, gemeenteraadsleden, A. Mouton, wnd. algemeen directeur

Algemeen gemeentelijk politiereglement. Hoofdstuk 2. De veiligheid en het gemak van doorgang
op de openbare weg. Afdeling 16. Bedelarij op de openbare weg. Vaststelling.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
- het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder art. 42 en 43
Gelet op de voorafgaande besluiten, zijnde:
- de beslissing van de gemeenteraad d.d. 5 januari 1986 houdende de vaststelling van het algemeen
gemeentelijk politiereglement
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
- Het bestuur ontvangt klachten over bedelarij op het openbaar domein in het commerciële en toeristisch
centrum. Het is enerzijds noodzakelijk het recht op bedelen te erkennen, anderzijds is het noodzakelijk
om het bedelen te reglementeren zodat dit kan gebeuren zonder negatief af te stralen op het
commerciële en toeristisch imago van de gemeente;

BESLIST

Art.1:

met 16 ja-stemmen en 5 onthoudingen

ln het algemeen gemeentelijk politiereglement wordt onder hoofdstuk ll. De veiligheid en het
gemak van doorgang op de openbare wegen een afdeling 16 ingevoegd inzake bedelarijop het
openbaar domein luidend als volgt:
Afdeling 16: Bedelen op de openbare weg
ArtikelBT
Onder bedelen wordt verstaan dat men door zijn gedrag (vb mensen aanspreken, zijn hand
ophouden, een recipiënt gebruiken om geld en/of levensmiddelen in te zamelen, een schriftelijke
boodschap tonen) te kennen geeft dat men om een aalmoes of andere materiële of financiële
steun vraagt.
Het is verboden te bedelen in de volgende straten en pleinen:
- in het toeristisch en commercieel centrum. Dit omvat volgende straten en pleinen: Zeelaan,
Duinkerkelaan, Nieuwpoortlaan, Zeedijk en zijstraten (Golfstraat, Kunstenaarslaan, Dr.
Depagelaan, Mijnstraat, Walckierstraat, Ankerweg, Zeilweg, Halmenstraat, Suzanneweg,
Geitenweg, Vuurtorenstraat, Vuurtorenplein, Bortierplein, Bortierlaan, Kapellelaan), Koning
Albertplein, Bonzellaan, Canadezenplein, Leopold I Esplanade, Dynastielaan,
Consciencelaan, Kasteelstraat, Lindenlaan, Markt, strand, Sloepenlaan, Kerkstraat, De
Pannelaan, Olmendreef, Dorpsstraat en Dijk
- op minder dan 100 meter afstand in volgelvlucht van het station
- op minder dan 100 m afstand in vogelvlucht van parkeerterreinen
- op minder dan 100 meter afstand in vogelvlucht van kermissen
- op minder dan 100 meter afstand in vogelvlucht van locaties waar openbare markten
plaatsvinden
- op minder dan 100 meter afstand in vogelvlucht van locaties waar evenementen plaatsvinden
- op minder dan 100 meter afstand in vogelvlucht van tramhaltes
- op minder dan 100 meter afstand in vogelvlucht van de begraafplaatsen
- op minder dan 100 meter afstand in vogelvlucht van attractieparken, parken en speelterreinen

Artikel 88
Op het gehele grondgebied is het verboden op agressieve wijze te bedelen.
Onder agressief bedelen wordt onder meer verstaan bedelen dat gepaard gaat met:
- aanklampen van personen
- zichverbaal opdringerig gedragen
- Zodanig op de openbare weg zitten dat andere weggebruikers gehinderd worden
- het zich begeven tussen de tafels van een horecaterras

het gezelschap van kinderen
het gezelschap van dieren
het tonen van lichaamsgebreken, verwondingen of verminkingen

het belemmeren van het verkeer
het verhinderen van de toegang tot publieke of private gebouwen of woningen
ArtikelBO
krijgen.
Artikel 90
Bij verstoring van de openbare rust of de openbare veiligheid kan de politie maatregelen treffen
om deze te herstellen.

Artikel9l
De politie kan de bedelinkomsten en andere vruchten afkomstig uit de activiteit van bedelen in
beslag nemen als:
- het bedelen gebeurt in groepsverband
- er ernstige aanwijzingen zijn dat de bedelaar deel uitmaakt van een netwerk van bedelaars
- de bedelaar al herhaaldelijke malen een overtreding gepleegd heeft op onderhavig reglement
en/óf dedooa de gèmeenG óf het OCMW áángeboiÍen b,égèlekiing welgerf.
De in beslag genomen gelden worden gestort op rekening van het OCMW.
Materialen, toestellen, voorwerpen, instrumenten en/of goederen andere dan de gelden uit de
voorgaande paragraaf, waarmee dit reglement wordt overtreden, kunnen door de bevoegde
personen in beslag genomen worden en gestockeerd.
De in beslag genomen goederen, andere dan de gelden die gestort worden op rekening van
het OCMW, worden vrijgegeven op verzoek van de bezitter of eigenaar op de eerstvolgende
werkdag tijdens de kantooruren of na afspraak. Het materiaal wordt teruggegeven in de staat
waarin het zich bevindt, zonder dat de gemeente aansprakelijk kan gesteld worden voor
eventuele beschadigingen.
Wanneer het in beslag genomen materiaal niet binnen de twee maanden wordt afgehaald,
wordt het eigendom van de gemeente.
Art.2:

Deze beslissing treedt in werking op 14 mei2019.

Art.3:

Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de gouverneur
- de griffie van de politierechtbank te Veurne
- de politie
- de sanctionerend ambtenaar

- de financieel directeur
- het OCMW
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