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Artikel 1: Toepassingsperiode 
Dit reglement verlengt het tijdelijk politiereglement op consumptie van alcohol op de openbare 
weg, goedgekeurd door de gemeenteraad van 22 september 2014 (jaarnummer 708), tot en met 31 
december 2017. 
 
Artikel 2: Toepassingsgebied 
Dit reglement is enkel van toepassing in de volgende straten: 
 

• Dambruggestraat: tussen Muizenstraat (inclusief) en Lange Beeldekensstraat 
(inclusief) 

• De Coninckplein 
• De Keyserlei: tussen Breydelstraat (exclusief) en Pelikaanstraat (inclusief) 
• Gemeentestraat: tussen Franklin Rooseveltplaats (exclusief) en Van Wesenbekestraat 

(inclusief) 
• Koningin Astridplein 
• Lange Beeldekensstraat: van De Coninckplein (inclusief) tot Dambruggestraat 

(inclusief) 
• Muizenstraat 
• Osystraat: tussen Pijlstraat (inclusief) en Goudbloemstraat (exclusief) 
• Pelikaanstraat: tussen De Keyserlei (inclusief) en Lange Kievitstraat 
• Pijlstraat 
• Rotterdamstraat: van De Coninckplein (inclusief) tot Hollandstraat (exclusief) 
• Van Arteveldestraat 
• Van Maerlantstraat: tussen Pijlstraat (inclusief) en Goudbloemstraat (exclusief)  
• Van Schoonhovenstraat 
• Van Stralenstraat 
• Van Wesenbekestraat 
• Copernicuslaan 
• Kievitplein 
• Lange Kievitstraat: tussen Pelikaanstraat en Copernicuslaan 
• Ploegstraat: tussen Pelikaanstraat en Ommeganckstraat (Giraffenplein) 
• Stoomstraat 
• Van Immerseelstraat 
• Van Spangenstraat 

 
Artikel 3: Alcoholverbod 
Het is verboden om alcoholhoudende dranken (gedistilleerde of gegiste dranken al dan niet in 
gemixte vorm) op de openbare weg/ruimte buiten de terrassen en andere toegelaten plaatsen 
bestemd voor dit doel te gebruiken. Het bezit van geopende recipiënten die alcoholhoudende 
dranken bevatten wordt gelijkgesteld met het gebruik beoogd in dit artikel. 
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Een uitzondering kan worden toegestaan door de burgemeester aan de organisatoren van 
activiteiten waarbij de inname van een afgebakende zone van de openbare weg/domein 
voorafgaandelijk werd toegestaan door de burgemeester en/of het college van burgemeester 
en schepenen. De uitzondering heeft enkel uitwerking binnen de toegestane afbakening van de 
openbare weg/domein. 
 
Artikel 4: Sancties 
Onverminderd de bevoegdheid van de politie om alcohol in beslag te nemen als deze alcohol 
gebruikt wordt in strijd met dit reglement en om ook gesloten alcoholrecipiënten in beslag te 
nemen wanneer de overtreding van dit reglement gepaard gaat met openbare dronkenschap 
worden overtredingen op dit reglement gesanctioneerd met gemeentelijke administratieve 
sancties en maatregelen zoals voorzien in de code van politiereglementen in TITEL 8, 9, 10 
en 11. 
 
 
Bijlage: stratenplan zone alcoholverbod 
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