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BrasSCHAATST winterdorp  
 

TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT 
 
Art.1.- Het is aan de chalethouders en de caféhouders verboden om dranken aan te bieden, te 
schenken of op enigerlei wijze te verhandelen in glazen, blikken, stenen en/of soortgelijke 
recipiënten in de volgende perimeter:  

 Gemeentepark; 
 Armand Reusensplein; 
 Hemelakkers en Oude Baan en tussenliggend grasveld op het stuk tussen de kerk en de 

Broomansakker; 
 Miksebaan tot aan het gedeelte Armand Reusensplein (voormalig Gemeentestraatje); 
 het gedeelte Armand Reusensplein (voormalig Gemeentestraatje); 
 Bredabaan 383-407 (plein van het centrumcomplex). 

Art.2.-  
Het is éénieder, met uitzondering van de chalethouders en caféhouders, verboden op de 
plaatsen vermeld in artikel 1 in het bezit te zijn van glazen, blikken, stenen en/of soortgelijke 
recipiënten. 
Art.3.- Het is minderjarigen verboden gedistilleerde dranken en cocktails daarvan, met 
uitzondering van wijn en bier te verbruiken en/of in bezit te hebben op de plaatsen vermeld in 
artikel 1. 
Art.4.- De politie kan gedistilleerde dranken en cocktails daarvan, met uitzondering van wijn en 
bier, in bezit van minderjarigen, en verboden recipiënten in beslag nemen. Deze zullen 
onmiddellijk worden vernietigd. 
… 
Art.8.- Tenzij de overtreding reeds wordt bestraft door hogere wetgeving, wordt elke overtreding 
van het huidig politiereglement bestraft met:  

 een administratieve geldboete tot 350 euro; 
 een administratieve schorsing of intrekking van een afgeleverde vergunning of toelating; 
 een tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een instelling. 

De burgemeester kan steeds, telkens de openbare orde in gevaar is, alle maatregelen nemen om 
het gevaar te doen ophouden. Indien deze bevelen niet worden uitgevoerd kan de burgemeester 
ambtshalve op kosten van diegene die in gebreke is gebleven tot uitvoering laten overgaan.  
Art.9.- Dit politiereglement treedt in werking op de dag voorafgaand aan de officiële opening en is 
van kracht tot en met de dag nà de officiële sluiting. Dit reglement wordt via de gangbare kanalen 
gecommuniceerd en zichtbaar uitgehangen op het Brasschaatst Winterdorp.”  
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