
STAD MENËN

JURTDTSCHE ZAKEN

behandeld door

BESLUIT BURGEMEESTER TOT OPHEFFING VAN HET BEVEL VAN DE BURGEMEESTER
DD. I2 MAART 2O2O TOT DRINGENDE VEILIGHEIDSMAATREGELEN TER PREVENTIE
VAN DE VERSPREIDING VAN HET CORONA.VIRUS.

DE BURGEMEESTER van de stad Menen

Gelet op de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 135 $2 lid 2, 5" houdende
bevoegdheid van de gemeente om passende maatregelen te nemen ter voorkoming van epidemiën;

Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 63 houdende de bevoegdheid
van de burgemeester tot nemen van maatregelen inzake bestuurlijke politie en dringende
politieverorden ingen;

Gelet op de bepalingen van de Algemene Politieverordening van de stad Menen, zoals goedgekeurd in
gemeenteraad van I I juni 2012, en de latere wijzigingen;

Gelet op de besluiten van de Nationale Veiligheidsraad van I 2 maart 2020 houdende het opleggen van
maatregelen voor het gehele land vanaf l4 maart tot en met 3 april 2020;

Gelet op de mail van de gouverneur van I 3 maart 2020 waarbij het CCProv beslist heeft dat op I3 maart
2020 om 23u59 alle burgemeestersbesluiten zonder uitvoering worden;

Gelet op het feit dat de burgemeester van de stad Menen op l2 maart 2020 een besluit van de burgemeester
genomen heeft tot dringende veiligheidsmaatregelen ter preventie van de verspreiding van het Corona-virus;

Overwegende dat het noodzakelijk is gelet op het bovenstaande om dit besluit van de burgemeester dd. I 2
maart 2020 op te heffen met ingang van l3 maart 2020 (23u59);

Overwegende dat de uitbraakvan de epidemie'Covid-19', ondertussen een wereldwijd gegeven, waarbij een
structurele aanpak aangewezen is, niet alleen in functie van de ernst van de uitbraak, maar vooral met het oog
op het beperken en vooral indijken van de verspreiding ervan;

BESLUIT:

Artikel l:
De burgemeester beslist om het bevel burgemeester tot dringende veiligheidsmaatregelen ter preventie van
de verspreiding van het Corona-virus op te heffen met ingang van l3 maart 2020(23u59).

AÉikel 2

Dit besluit wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke webtoepassing (digitaal loket), op de gemeentelijke
website, en in het register van bekendmakingen, conform de bepalingen van art. 286 en 287 Decreet Lokaal
Bestuur.

Artikel 3

Melding van dit, besluit gebeurt eveneens via aanplakking aan de betrokken gemeentelijke gebouwen (op een
goed zichtbare plaats) van het beschikkend gedeelte van deze beslissing - dit ter inlichting van de bezoekers.
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Artikel 4
Niet naleving van dit besluit van de burgemeester kan worden bestraft met een administratieve geldboete ten

bedrage van maximum 350,00 Euro overeenkomstig de procedure bepaald bii titel I van de Algemene

Politieverordeningvan ll juni 2012 en dewetvan 24iuni 2013 betreffende de Gemeenteliike

Administratieve Sancties.

Artikel 5

Dit bevel wordt, ter kennisgeving voorgelegd aan de eerstvolgende zitting van het schepencollege en aan de

eerstvolgende gemeenteraad.

Artikel ó
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan

- de gouverneur van West-Vlaanderen
- de Korpschef van de PZ Grensleie
- de sanctionerend ambtenaar in Kortrijk
- dienst Veiligheid en Samenleving Stad Menen.

- de griffie van de politierechtbank Kortriik (sm.partettortrijt )
- de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg, afdeling Kortrijk

(pol itierechtban kko rtrii k@j ust.fgov.be)
- de griffie van de provincie(griffie@west-vlaanderen.be)

Menen, l3 maart 2020

de algemeen directeur

get. E. LUSÏ

de burgemeester

E


