Besluit van de burgemeester
inzake het uitvaardigen van een tijdelijk samenscholingsverbod
wegens de aanhoudende openbare ordeverstoring op de Bellewijk.
JURIDISCHE GROND
 Artikel 134 §1 en artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet;
 Algemene zonale politieverordening openbare orde.
RELEVANTE DOCUMENTEN
 Facebookbericht dd. 12 juni 2022.
 Verslag van de lokale politie Arro Ieper dd. 21 juni 2022.
 Verslag van de sociale dienst dd. 23 juni 2022.
 E-mailbericht van De Mandel dd. 23 juni 2022, waarbij een opsomming gegeven
wordt van de reeds toegebrachte schade aan een tiental woningen.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
Een twaalftal dagen geleden verschenen op sociale media heel wat klachten over
onleefbare toestanden en overlast op de Bellewijk en meer bepaald in het deel van de wijk
waar er leegstand is in functie van een geplande totaalrenovatie. Deze signalen werden
tijdens individuele gesprekken met bewoners op zondag 19 juni tijdens het feest van 20
jaar Buurthuis Bellewijk bevestigd. De bewoners die voorlopig nog wonen in dit wijkdeel
voelen zich onveilig en ondervinden tevens last van het lawaai.
De afgelopen twee jaar al werden trouwens al enkele keren meldingen ontvangen vanuit
zowel bewoners van de Bellewijk alsook vanuit het aanwezige buurthuis met gelijkaardige
signalen van overlast en vandalisme. De meldingen vallen in de tijd grotendeels samen
met de Covid-19-pandemie alsook met de weg- en rioleringswerken die langs de
Bellestraat plaatsvonden.
Sinds een tweetal jaar is, zoals vermeld, ook gestart met de reconversie van de wijk. Een
70-tal woningen worden afgebroken en vervangen door meer en nieuwere duurzame
woningen. Deze werken en vooral de bijhorende bouwwerven maar ook de verlaten en nog
af te breken woningen trekken jongeren aan en vormen een bron van samenscholing.
Hierbij wordt regelmatig vandalisme gepleegd in de vorm van graffiti, ramen en deuren
vernielen, pogingen om brandjes te stichten, het gooien van stenen, het kloppen op de
deuren van buren en dergelijke.
Politioneel werd het toezicht reeds verhoogd, doch blijft de overlast aanwezig en blijven de
meldingen binnenkomen. Bewoners geven aan dat jongeren wonend in maar ook buiten
de wijk, de wijk als trekpleister zien om er de openbare orde en rust te verstoren. De
leegstand
vergroot de aantrekking van vandalisme en criminaliteit en het
onveiligheidsgevoel van de buurt.
Op maandag 20 juni 2022 kwam een multidisciplinair werkgroep samen, bestaande uit de
burgemeester, de sociale dienst, het buurthuis Bellewijk, de Jeugdopbouwwerker Overkop,
de dienst integrale veiligheid, de politiediensten (lokaal commissariaat alsook de dienst
recherche) en de sociale bouwmaatschappij De Mandel. De problemen werden tijdens deze
vergadering in hun juiste context geplaatst maar ze werden wel bevestigd.
Op grond van bovenvermelde feiten, zoals blijkt uit de bijgevoegde documenten en ter
ondersteuning van de handhaving van de openbare rust en orde is het wenselijk om de
overlastproblematiek aan te pakken en kwaadwillige samenscholingen te voorkomen voor
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enerzijds de site van de in aanbouw zijnde nieuwbouwwoningen en anderzijds de site zoals
beschreven in het Masterplan Bellewijk waar nog een 25-tal woningen binnenkort
vervangen worden en momenteel reeds diverse woningen leegstaan.
VOORAFGAANDE ADVIEZEN
Gunstig advies van alle partijen tijdens het multidisciplinair overleg van 20 juni 2022.
BESLUIT
Artikel 1
Een samenscholingsverbod op te leggen tussen 22u en 6u van meer dan twee personen
op het openbaar domein in de volgende straten behorende tot de zone zoals aangeduid op
het kaartje:
 Kruidenstraat en Netelweg (vervangingsbouw van 21 huurwoningen en 12
garages);
 Berkenweg, Espenweg, Esdoornweg, Kastanjeweg, Lisweg, Meidoornweg, Rietweg,
Vlierweg en Wilgenweg (geplande vervangingsbouw van 21 huurwoningen, 18
koopwoningen en 58 huurappartementen).

Artikel 2
Het is voor onbevoegden verboden de leegstaande woningen en de in aanbouw zijnde
woningen te betreden. Bevoegd zijn de aannemer en zijn aangestelden, de medewerkers
van De Mandel en van de VMSW, de diensten van de stad Poperinge en de hulp-,
veiligheids- en inspectiediensten.
Artikel 3
Dit besluit en het bijhorende samenscholingsverbod is evenwel niet van toepassing voor
personen die in de nog aanwezige huizen woonachtig zijn, hun bezoekers alsook voor de
hulp- en veiligheidsdiensten.
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Artikel 4
Aan de korpschef van de Lokale Politie Arro Ieper wordt de opdracht gegeven om het
nodige te doen om te controleren of deze verordening wordt nageleefd.
Artikel 5
Onverminderd de bestuurlijke arrestatie van wie de artikelen 1 en 2 van deze verordening
niet naleven, worden inbreuken op deze verordening bestraft met de straffen bepaald door
artikel 2.1.1 van de algemene zonale politieverordening openbare orde.
Artikel 6
Deze verordening zal worden bekend gemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet
lokaal bestuur en treedt in werking vanaf de bekendmaking ervan tot en met 31 augustus
2022.
Artikel 7
Deze politieverordening zal ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de eerstvolgende
gemeenteraad.
Artikel 8
Overeenkomstig artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan een
beroep tot nietigverklaring van deze politieverordening worden ingediend bij de afdeling
administratie van de Raad van State. Het verzoek tot nietigverklaring moet, op straffe van
onontvankelijkheid, worden ingediend binnen de 60 dagen na de bekendmaking in het
Belgisch Staatsblad. Het verzoekschrift wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar
de griffie van de Raad van State - Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel ofwel wordt het
ingediend volgens de elektronische procedure op de website van de Raad van State
http://eproadmin.raadvst-consetat.be - Er kan tevens een vordering tot schorsing van de
politieverordening worden ingediend, conform de bepalingen van het Koninklijk Besluit van
5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State.
COMMUNICATIE
Intern: sociale dienst, buurthuis Bellewijk.
Extern: De Mandel, Politiezone Arro Ieper, Bestendige Deputatie van de Provincieraad,
Griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg en Griffie van de Politierechtbank.
Te Poperinge, op 1 juli 2022.
De algemeen directeur,

De burgemeester,

Christophe OREEL

Christof DEJAEGHER

(ex art. 279 van het DLB)

