
Verbod op consumptie van alcohol in het openbaar in sommige

Anderlechtse wijken deze zomer

Naar aanleiding van de talrijke klachten van inwoners  over  overlast  heeft Anderlechts  burgemeester

Fabrice Cumps een politiebevel ondertekend dat de consumptie van alcohol in het openbaar deze zomer

verbiedt in bepaalde Anderlechtse wijken. De maatregel is van kracht van 1 juli tot en met 30 september.

De afgelopen maanden hebben veel burgers de lokale gezagsdragers aangesproken om de  overlast door

alcoholgebruik in het openbaar aan te kaarten. Sommige situaties, we denken hierbij aan onaanvaardbaar

gedrag van personen die meestal in kleine groepen alcohol drinken, hebben negatieve gevolgen voor de

levenskwaliteit van de mensen. De lokale politie heeft talrijke klachten geregistreerd in verband met deze

consumptie.  Het  gaat  onder  meer  om verstoring  van de openbare orde (gevechten,  ongepast  gedrag),

geluidsoverlast maar ook netheidsproblemen.

Op basis van deze bevindingen concludeerden burgemeester Fabrice Cumps en de politie dat er dringend

krachtige maatregelen nodig waren om de consumptie van alcohol te beperken waar er problemen werden

vastgesteld.

Dankzij  zorgvuldig  onderzoek  van  de  klachten  werden  3  zones  bepaald  waar  de  problemen  zich

concentreren:  een  groot  deel  van  Kuregem (globaal  genomen  tussen  het  Zuidstation  en  de

Bergensesteenweg tot de Luchtvaartsquare), het centrum (Wayezstraat, Verzetsplein, Dapperheidsplein, de

Lindeplein en Astridpark) en Het Rad-Bizet (tussen de Félicien Ropsstraat, het Bizetplein en de belangrijkste

wegen van de tuinwijk Het Rad).

Het  politiebevel  verbiedt  dan  ook  de consumptie  van  alcoholische  dranken  in  het  openbaar in  de

vermelde zones (in het roze aangeduid op de kaart hieronder). Overtreders kunnen een  gemeentelijke

administratieve sanctie van 50 € krijgen. Het verbod is niet van toepassing op de consumptie op terrassen

van cafés, restaurants en andere horecagelegenheden, noch in het kader van door de gemeente toegestane
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evenementen.

Burgemeester Fabrice Cumps liet het volgende optekenen: "Met dit besluit willen we inspelen op de vraag

van buurtbewoners wiens levenskwaliteit te vaak lijdt onder het gedrag van personen die een glaasje te veel

op hebben. Door onze lokale politie dit juridisch instrument te bieden, geven we de bevolking de kans om in

alle rust samen te leven en van de zomer in hun buurt te genieten".

Op deze kaart van Anderlecht zijn de openbare ruimtes waar het besluit geldt in het roze aangegeven.

Gemeente Anderlecht Raadsplein  1 - 1070 Anderlecht
Contactpersoon: Matthias Baert: 02 558 09 91 - 0494 577 988


