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Omschrijving van de vraag

Toelichting:
In de nacht van vrijdag op zaterdag braken er zware rellen uit  in en rond de Gentse 
Overpoort.
Dat die rellen konden uitbreken, was te verwachten. Uitbaters van bepaalde zaken aan de 
Overpoort hadden immers aangekondigd dat ze er privé-feestje gingen organiseren, 
waarbij ze zouden voldoen aan de wettelijke Corona-maatregelen. Er moet immers aan 
twee voorwaarden voldaan worden: 

1. er mogen maximum  200 personen aanwezig zijn op het feestje
2. het feestje moet privé zijn  en dus op uitnodiging.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat er vrijdagavond een 200-tal fuifbeesten aanwezig 
waren voor o.a. een "rapconcert". Het is wel verwonderlijk  dat de politie blijkbaar niet 
voldoende voorbereid was op mogelijke problemen.
De korpschef verklaarde intussen  dat er lessen zullen worden getrokken uit deze rellen. 
Er was  enkel maar een plan om bij het begin van het academiejaar de terugkomst van de 
studenten aan de Overpoort in goede banen te leiden. Er was dus geen plan om bij de 
organisatie van fuiven voor niet-studenten de orde te bewaren.
Er kon dus gefuifd worden tot en met 200 mensen, maar men diende te reserveren. Dit 
was blijkbaar niet naar de zin van een aantal personen die niet (meer) konden reserveren. 
Die kwamen toch opdagen aan de Overpoort en toen braken er in eerste instantie 
vechtpartijen uit met Nederlanders. Een uurtje later bleken een honderdtal Noord-Franse 
en Brusselse relschoppers naar Gent afgezakt te zijn met de duidelijke bedoeling om er 
keet te schoppen. De enkele politieagenten die aan de Overpoort aanwezig waren, konden 
deze hele situatie duidelijk niet baas.
Vervolgens werd er versterking opgeroepen. Twee interventiewagens van de politie  op 
weg naar de rellen, raakten ook nog eens betrokken bij een zwaar verkeersongeval. 



Daarbij bleken twee agenten zwaargewond te zijn. Zij verkeerden  zelfs een tijdje in 
levensgevaar.
Naar verluidt verrichtte de politie tijdens en na de rellen enkel een aantal  bestuurlijke 
aanhoudingen.
Het is helaas niet de eerste keer dat er zich problemen voordoen aan de Overpoort:

Vraag:
Welke maatregelen heeft het stadsbestuur genomen om zich voor te bereiden op de 
potentiële problemen die zich mogelijk aan de Overpoort kunnen voordoen?
Welke opdrachten kregen de politiediensten?
Waarom werd er niet geanticipeerd op mogelijke problemen?
Wanneer komt er een concreet plan van aanpak m.b.t. mogelijke problemen aan de 
Overpoort?


