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UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2021

Aanwezig: Jordi Boulet, voorzitter
Werner Raskin, burgemeester
Bert Vertessen, Yves Croux, Johan Schoefs, schepenen
Heidi Berx, Alfons Capiot, Serge Voncken, Linda Verjans, Michel Vanroy, Carine Moors, Wim 
Hellinx, Wendy Bollen, Rudi Coenegrachts, Christiaan Hex, Mieke Claesen, Liesbeth Werelds, 
Marc Bamps, Stanny Crommen, Eddy Vandecaetsbeek, Jasper Goffin, raadsleden
Geert Rouffa, algemeen directeur

Voorwerp: Secretariaat (gemeente) - Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) - Aanpassing reglement - 
Goedkeuring

De gemeenteraad,

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, en latere wijzigingen, inzonderheid artikelen 40 en 
41 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

Gelet op artikelen 119 en 119bis van de Nieuwe gemeentewet;

Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en haar 
uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 februari 2020 tot goedkeuring van de politieverordening houdende 
bepaling van de Gemeentelijk Administratieve Sancties (GAS);

Besluit,

Na beraadslaging en met unanimiteit;

Art. 1 - Het door de gemeenteraad in zitting van 20 februari 2020 goedgekeurde reglement houdende bepaling 
van de Gemeentelijke Administratieve Sancties te wijzigen als volgt:

- schrapping van paragraaf 3 van artikel 17, zijnde: §3. De burgemeester kan steeds voorwaarden opleggen of 
kan de vlucht verbieden wanneer de openbare orde in het gedrang komt.

- wijziging van artikel 17 in het reglement houdende bepaling van de Gemeentelijke Administratieve Sancties 
van 20 februari 2020 als volgt:
Artikel 17
§1. Onverminderd de verplichte naleving van de toepasselijke regelgeving, kunnen dronevluchten waarvoor 
door het Directoraat-generaal Luchtvaart een klasse 1a exploitatievergunning is afgeleverd, zoals bepaald in 
het Koninklijk Besluit van 8 november 2020 tot uitvoering van uitvoeringsverordening (EU) 2019/947 van de 
Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande 
luchtvaartuigen boven het grondgebied van de stad Bilzen slechts plaatsvinden na voorafgaandelijke melding 
aan de burgemeester.
§2. De melding dient minstens één maand op voorhand schriftelijk te gebeuren.

Art. 2 - Deze wijziging aan de politieverordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 285 e.v. van het 
Decreet Lokaal Bestuur en artikel 15 van de Wet van 24 juni 2013.
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Art. 3 - Een eensluidend afschrift van deze gewijzigde politieverordening zal worden overgemaakt aan de 
bestendige deputatie, de korpschef van de politiezone, de griffie van de rechtbank van eerste aanleg, de griffie 
van de politierechtbank en de Bestendige Deputatie van de Provincieraad.

Namens de gemeenteraad,
I.o.
algemeen directeur voorzitter
(get.) Geert Rouffa (get.) Jordi Boulet

Voor eensluidend uittreksel,
I.o.

Geert Rouffa Werner Raskin
algemeen directeur burgemeester


