De Gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 119 en 135;
Gelet op het huishoudelijk reglement en de huurvoorwaarden voor de culturele infrastructuur, goedgekeurd door
de gemeenteraad;
Overwegende dat hierin bepaald is dat het leveren en schenken van dranken en eetwaren in de zaal Ravelingen
gebeurt op initiatief en onder verantwoordelijkheid van de huurder;
Overwegende dat in het huishoudelijk reglement eveneens bepaald is dat de huurder binnen de door hem
gehuurde ruimte ook publiciteit mag opnemen voor derden en dit zonder categorieverandering, indien in die
publicitaire stand(s) geen directe verkoopsactiviteit plaatsvindt;
Overwegende dat de huurders en/of organisatoren van fuiven en feesten in zaal Ravelingen steeds vaker sterke
alcoholische dranken verkopen of aanbieden;
Overwegende dat uit vaststellingen van politie en klachten van de omwonenden blijkt dat de toenemende
openbare overlast in de zaal Ravelingen zelf zoals vernieling van meubilair en glaswerk, en in de omgeving
ervan zoals nachtlawaai, vechtpartijen, bevuiling van trottoirs en trappen, vooral veroorzaakt wordt door dronken
bezoekers van de fuiven die in die zaal worden georganiseerd;
Overwegende dat gebleken is dat deze materiële wanordelijkheden in de hand gewerkt worden door het gebruik
van sterke alcoholische dranken die op die fuiven worden geschonken;
Overwegende dat het noodzakelijk is om maatregelen te treffen die de openbare (nacht)rust van de inwoners uit
de omgeving waarborgen;
Overwegende dat het eveneens noodzakelijk is de gepaste maatregelen te nemen om te voorkomen dat de
openbare veiligheid in het algemeen, en die van de bezoekers aan de feesten en fuiven in de zaal Ravelingen in
het bijzonder, in het gedrang komt;
Overwegende dat er redenen bestaan om te vermoeden dat dergelijke moeilijkheden zich zeer binnenkort n.a.v.
fuiven in de zaal Ravelingen opnieuw zouden kunnen voordoen en het daarom nodig is onmiddellijk maatregelen
te nemen;
BESLUIT :
Artikel 1.
Het verkopen, het aanbieden, het schenken en het gebruiken van alcoholische dranken van meer dan 12
volumeprocenten is verboden in de feestzaal Ravelingen.
Art. 2.
De inbreuken op deze verordening worden gestraft met politiestraffen voor zover in wetten, algemene of
provinciale verordeningen die hieromtrent zouden bestaan, geen andere straffen zijn bepaald.
Bovendien worden de door de overtreders geschonken en aangeboden sterke alcoholische dranken van meer dan
12 volumeprocenten in beslag genomen met het oog op de verbeurdverklaring door de rechter.
Art. 3.
Dit besluit wordt op vrijdag 31 oktober 1997 bekend gemaakt overeenkomstig artikel 112 van de Nieuwe
Gemeentewet en wordt onmiddellijk van kracht.
Art. 4.
Afschrift van deze politieverordening wordt overgemaakt aan :
 de heer Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen.
 de heer Griffier van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge.
 de heer Griffier van de Politierechtbank te Brugge.
 de Bevelhebber van de Rijkswachtbrigade van Knokke-Heist.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.

