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BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER

17 maart2020

STAD MEN€N

BEVEL BURGEMEESTER DD. I3.03.2020 TOT AANVULLENDE DRINGENDE
VEILIGHEIDSMAATREGELEN T.A.V. TABAKSWINKELS TER PREVENTIE VAN DE
VERSPREIDING VAN HET CORONA.VIRUS.
OPHEFFING BEVEL BURGEMEESTER DD. I4.03.2020 .

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
politieverordeni ngen;

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 het Ministeriêle besluit van l3 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus COVID- l9 tegen te gaan;

Overwegende dat in de huidige federale fase enkel federale maatregelen worden opgelegd; dat het ganse
oPerationele beleid in de provincie dan ook integraal afgestemd en gealigneerd wordt op het beleid dat door
de nationale veiligheidsraad is uitgewerkt;

Gelet op de uitdrukkelijke vraag vanwege de diensten van de gouverneur dd. 13.03.2020, herhaald via mail dd
17.03.2020, om geen burgemeestersbesluiten voor strengere maatregelen af te kondigen dan die van het
Ministerieel Besluit tegen de verspreiding van het coronavirus; dat alle eerdere burgemeestersbesluiten
dienen te zijn opgeheven, op straffe van vernietiging

Overwegende het opheffingsbesluit van de burgemeester dd. 13.03.2020 tot opheffing van het besluit van
12.03.2020;
Overwegende dat het noodzakelijk is dat het burgemeestersbesluit dd. 14.03.2020 met aanvullende maarregel
t.a.v. tabakswinkels (wiens aanbod + 50% bestaat uittabak en rookwaren) , nl. sluiting op zaterdag en zondag,
ook nog formeel dient worden opgeheven; dat voor dergelijke handelszaken actueel de nationale richtlijnen
gelden;

Overwegende dat de strikte naleving hiervan en controle hierop door de politiediensten zal gebeuren; dat de
nationale richtlijnen dienen te worden nageleefd

BESLUIT:

AÉikel l:
De burgemeester beslist om het eerdere bevel dd. 14.03.2020 inzake sluitingsbevel ten aanzien van
tabakswinkels, welke meer dan 50 % rookwaren en tabak aanbieden, op te heffen, met onmiddellijke ingang,
gelet op de nationale richtlijnen en maatregelen, ter preventie van de verspreiding van het Corona-virus
(Cofid- 19) .

AÉikel 2
Alle richtlijnen van de overheid dienen stipt opgevolgd te worden.
AÉikel 3
Dit besluit wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke website, en in het register van bekendmakingen,
conform de bepalingen van art . 286 en 287 Decreet lokaal Bestuur.



Deze opheffing wordt eveneens ter kennisgeving voorgelegd aan de eerstvolgende zitting van het
schepencollete en aan de eerstvolgende gemeenteraad.

AÉikel 8
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 Kortrijk (srt.parketkortrijk@iust.f&ov.be )
- de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg, afdeling Kortrijk

(po I itierechtban kko rtrijk@i ust.fgov.be)
- de griffie van de provincie(grifÍïe@west-vlaanderen.be)

Menen, 17 maart 2020

ger. E. LUST

de algemeen directeur rtemeester

E.


