
  

Politieverordening op het sluitingsuur en het 
openhouden van die drankgelegenheden na het 

gewone sluitingsuur 
 

Goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 

november 2021 
 

Artikel 1  

De uitbaters van koffiehuizen en van publieke inrichtingen waar gegiste en sterke dranken worden 

geserveerd, moeten hun drankgelegenheid sluiten om 01.00 uur. 

Artikel 2 

De burgemeester is gemachtigd om bij herhaalde verstoring van de openbare orde of rust het 

sluitingsuur van een drankgelegenheid te stellen op 22.30 uur, dit voor een termijn tot 14 dagen en 
in geval van herhaling tot één maand. 

Artikel 3  

Het is verboden zich in één der hierboven genoemde inrichtingen te bevinden na het sluitingsuur 

en in voorkomend geval zullen de verbruikers door de politie verzocht worden het lokaal te 
verlaten. 

Artikel 4  

De burgemeester is gemachtigd op bepaalde dagen of op verzoek van de betrokkene, verlenging 

van het bij artikel 1 vastgestelde sluitingsuur toe te staan.  

De uitbater van een inrichting die geen bestendige vergunning bezit, kan voor een bepaalde nacht 

door vooraf consignatie van de verschuldigde som of door zijn/haar digitale kennisgeving (via e-
mail aan boekhouding@zelzate.be) en PZ.RegioPuyenbroeck.wijk.Zelzate@police.belgium.eu, 

vóór 22.00 uur, de toelating verkrijgen zijn/haar inrichting na het gewoon sluitingsuur open te 

houden, mits in dit laatste geval op de eerstvolgende werkdag de belasting die hierop van 

toepassing is te betalen aan de gemeentekas. Er wordt evenwel geen vergunning voor een 
bepaalde nacht verleend indien aan de uitbater van de inrichting een bestendige vergunning op de 
afwijking van het sluitingsuur werd geweigerd. 

Artikel 5  

Een bord met vermelding van het sluitingsuur of het vignet afgeleverd door het lokaal bestuur 
waaruit blijkt dat in toepassing van de gemeentebelasting op het sluitingsuur een vergunning werd 

bekomen om langer open te blijven door het bij huidig reglement bepaalde sluitingsuur dient door 
de zorgen van de uitbater op duidelijke en van op de weg zichtbare wijze te worden uitgehangen. 

Artikel 6 

Vanaf 22.00 uur dient in de buitenruimtes van publieke inrichtingen de muziek gedempt te worden 
om de nachtrust van omwonenden te respecteren.  

Na 22.00 uur is in de publieke inrichting (zowel binnen als buiten) elke handeling, van aard de 

openbare orde alsook de rust van de omwonenden en ingezetenen te verstoren, verboden. Zowel 

de uitbater van de inrichting, als de handelende klant zijn strafbaar.  

Alle muziek, zowel in de binnen– als in de buitenruimtes van de publieke inrichtingen dient te 
worden stopgezet een kwartier voor het sluitingsuur waarbij sterk aangeraden wordt om het 
muziekvolume/de bassen gradueel naar het sluitingsuur af te bouwen. 
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Artikel 7 

De overtreders zullen gestraft worden met politiestraffen. 

 

Namens de gemeenteraad, 

De wnd. algemeen directeur De voorzitter gemeenteraad 

Christine Coone Lucien Van de Velde 


