
POLITIEREGLEMENT DAT DE SAMENSCHOLING VAN PERSONEN BEPERKT EN HET GEBRUIK
VAN ALCOHOL OP DE OPENBARE WEG BINNEN DE PERIMETER VAN HET SINT-

LAMBERTUSPLEIN VERBIEDT.

Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare vergadering van 29/06/2020.

Dit reglement werd bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief van 20/07/2020 tot 03/08/2020 en 
ligt ter inzage bij de Dienst Secretarie van het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe, Paul 
Hymanslaan 2, alle werkdagen van 8u.30 tot 12u. en van 13u.30 tot 15u. en tijdens de zomerdienst (juli 
en augustus) van 7u. tot 15u.

Beslissing van de toezichthoudende overheid : geen

Artikel 1

Vanaf de inwerkingtreding van dit reglement en tot en met 31 oktober 2020 is elke samenscholing van 
meer dan drie personen en elk gebruik van alcohol op de openbare weg tussen 23.00 uur en 7.00 uur in 
de in artikel 2 bedoelde perimeter verboden.

Dit geldt niet voor de terrassen van horecagelegenheden die in het bezit zijn van een privé-vergunning 
voor bezetting van het openbaar domein tijdens de in die vergunning vermelde uren.

Artikel 2

De omtrek van het Sint-Lambertusplein wordt afgebakend door: 

- Heilig-Hartplein;

- Woluwedal, nr. 56 tot nr.58;

- Sint-Lambertusstraat, nr. 36 tot nr. 200;

- Madyolstraat;

- Vootstraat;

- Sint-Lambertuskerkstraat.

Zoals hernomen in het plan in bijlage.

Artikel 3

1°Elke persoon die een inbreuk op dit reglement heeft gepleegd, wordt gestraft met een administratieve 
boete tegen de tarieven voorzien in de wet van 24/06/2013, met een maximum van 350 EUR indien hij 
meerderjarig is en met een maximum van 175 EUR indien hij minderjarig is.

2° Gemeenschapsdienst voor meerderjarigen

De sanctionerende ambtenaar kan, wanneer hij of zij dit passend acht, een gemeenschapsdienst 
voorstellen aan een overtreder die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt op het moment van de feiten. 
Deze dienst wordt verleend overeenkomstig de voorwaarden die zijn vastgelegd in de wet van 
24/06/2013.

3° Lokale bemiddeling

De sanctionerende ambtenaar kan, wanneer hij of zij dit passend acht en er een slachtoffer is 
geïdentificeerd in de administratieve procedure, een lokale bemiddeling aanbieden aan de overtreder, 
die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt op het moment van de feiten.



Deze bemiddeling wordt uitgevoerd volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in de wet van 
24/06/2013.

3°1. Ouderlijke betrokkenheid voor minderjarigen

De sanctionerende ambtenaar kan de vader, de moeder, de voogd of de persoon die de voogdij heeft 
over de overtreder die op het moment van de feiten jonger is dan 16 jaar, een procedure voor ouderlijke 
betrokkenheid voorstellen.

Deze procedure wordt uitgevoerd volgens de voorwaarden die zijn vastgelegd in de wet van 24/06/2013.

   2. Lokale bemiddeling voor minderjarigen

De sanctionerende ambtenaar stelt een lokale bemiddeling voor aan de overtreder die op het moment 
van de overtreding jonger is dan 16 jaar. Deze procedure wordt uitgevoerd volgens de voorwaarden die 
zijn vastgelegd in de wet van 24/06/2013.

   3. Gemeenschapsdienst voor minderjarigen

In geval van weigering van het aanbod of mislukking van de lokale bemiddeling kan de sanctionerende 
ambtenaar, wanneer hij of zij dat passend acht, een gemeenschapsdienst voorstellen aan de overtreder 
die op het moment van de feiten jonger is dan 16 jaar. Deze dienst wordt verleend overeenkomstig de 
voorwaarden die zijn vastgelegd in de wet van 24/06/2013.

Artikel 4 

Dit reglement treedt in werking op 01/07/2020 en is van toepassing tot en met 31/10/2020.

Deze beraadslaging zal, ter beschikking, worden overgemaakt aan de regering van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door de minister die bevoegd is voor het toezicht op de 
plaatselijke besturen.


