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Betreft: Advies wijziging algemene politieverordening
Beste,
De Jeugdraad van Knokke-Heist geeft een niet-bindend advies ten aanzien van de vooropgestelde
wijzigingen in de algemene politieverordening. Deze algemene politieverordening bevat alle
gedragingen die met een gasboete gesanctioneerd worden.
Hieronder vinden jullie onze opmerkingen en bedenkingen over de verschillende veranderingen per
artikel.
Art 5, Art 13, Art 14, Art 31
We vragen ons af welke redenering gevolgd wordt om het maximum van de boetes op te trekken,
gezien we de achtergrondinformatie hieromtrent ontoereikend vinden. De verhoging van
respectievelijk 100 euro en 50 euro lijkt ons vrij arbitrair. We stellen ons de vraag of dit wel verhoogd
dient te worden. Verder geeft de verwoording ‘kan toegepast worden’ bij de motivatie een
subjectief karakter aan iets wat een objectieve verordening zou moeten zijn. We stellen voor dat het
gedeelte met betrekking tot herhaalde overtredingen dan ook sowieso in een aparte paragraaf
beschreven worden, ongeacht we niet akkoord zijn met de verhoging.
Art 35
Graag hadden we bij ‘langdurig stilstaan’ een minimum tijdsperiode gezien. Op deze manier is dit erg
subjectief.
Art 37
In de motivatie wordt vermeldt dat vreugdeschoten enkel toegelaten zijn tussen 8h-22h. We stellen
ons de vraag of zaken zoals het internationaal vuurwerkfestival eveneens onder deze verordening
valt. Indien dit het geval is, lijkt het ons dat dit herbekeken dient te worden.
art 67/1
We vragen ons af of het reglementair verbieden van kledij geen belemmering van de eigen wil is? Het
ontbloten van het bovenlijf om bv te sporten of te spelen op een grasveld cfr. de tuin van
cultuurcentrum Scharpoord is iets wat regelmatig gebeurt en wij niet storend achten. We gaan met
de toevoeging van dit artikel expliciet niet akkoord.
Art 68.

Met dit artikel wordt de sport ‘parcouren’ verboden, waarmee we niet akkoord zijn. Verder wordt er
door jeugdbewegingen voor bepaalde klimgerelateerde activiteiten in bomen geklommen. We zijn
met de huidige formuleren van het artikel dan ook niet akkoord. We stellen voor in het artikel op te
nemen dat dit geldt wanneer een kans bestaat dat de persoon schade zou kunnen berokkenen aan
de infrastructuur of verboden terrein betreedt door over bv een afsluiting te kruipen.
Art 85
We stellen ons vragen bij het toevoegen van het ‘spuwen’ en vrezen dat hierbij enkele jongeren
zullen gesanctioneerd worden. In de lijn dat spuwen op het openbaar domein niet kan zouden
sporters dit bijvoorbeeld ook niet mogen, wat wel meer sociaal aanvaard wordt. Daarom stellen we
voor dit dergelijke zaken, die specifiek naar bepaalde delen van de bevolking refereert, niet in
dergelijke verordeningen gezet worden.
Art 135/1
Graag zouden we bij dit artikel een objectieve parameter toevoegen, gezien 'hoorbaar' een erg
subjectief geven is. We vrezen dat dit artikel gewijzigd werd na vele meldingen die eerder zouden
duiden op een verzuring of onflexibiliteit en geen onderlinge dialoog tussen werf en omstanders.
Verder willen we onze bezorgdheid meegeven indien deze regel eventueel doorgetrokken zou
worden naar jongeren die met een muziek op het openbaar domein zitten. Om discussies te
vermijden en duidelijkheid te scheppen stellen we voor hier een geluidsnorm op te zetten conform
bv. VLAREM.
Art 151
We begrijpen de redering achter dit artikel maar vragen ons af of dit in sommige gevallen niet de
veiligheid negatief zal beïnvloeden. We stellen voor dat uitzonderingen aangevraagd kunnen worden
en eventuele schade dient herstelt te worden.
Art 176.
We stellen ons de vraag waarom wielerwedstrijden een uitzondering zouden vormen op paragraaf 2
in artikel 210 en stellen voor deze paragraaf te schrappen. Zeker gezien in artikel 177 de
termijnbepaling gelijkgetrokken wordt met openbare bijeenkomsten.
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