
KABINET BURGEMEESTER

behandeld door Dienst juridische zaken

BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER

in toepassing van art. 133- 135 2',5' NGW inzake bestuurlijke
politie - ter vriiwaring van de openbare gezondheid-

STAD I.IENÊN

BESTUURLUKE POLTTTONELE MAATREGEL TER PREVENT|E VAN VERDERE
VERSPREIDING VAN HET COVID I9,VIRUS IN MENEN . T.A"V. SHISHABAR L'ILLUSION
MOESKROENSTRAAT 30 TE 8930 MENEN

DE BURGEMEESTER Yan de stad Menen

Bevoegdheid
r Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder art. 63 en art. 66 houdende bevoegdheid van de

burgemeester tot opleggen van maatregelen tot tijdelijke sluiting van een publiek toegankelijke
inrichting

o Artikel 4 en 5 van de Wet op het Politieambt inzake bestuurlijke politie;

Juridische grond
r Ministerieel Besluit dd. 30.06.2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het

coronavirus COVID- l9 te beperken, laatst, gewijzigd bij Min. Besluit van 28.07.2020;
. De bepalingen van art I 33- I 35 van de Nieuwe Gemeentewet inzake openbare veiligheid en openbare

gezondheid;

Overwegende dat deze maatregel tot tijdelijke sluiting de meest geëigende maatregel is na afweging van alle in
het geding zijnde belangen, zijnde de openbare gezondheid van de burgers en bezoekers van de stad Menen,
met inbegrip ook van de belangen van de uitbating zelf;

BESLUIT:
Artikel l: Shishabar L'lllusion, Moeskroenstraat 30 te 8930 Menen wordt een TIJDELIJKE SLUITING opgelegd
vanaf 26 augustus 2020 en tot en met 30 september 2020 (24h00). Daarenboven dient afdoende garantie
gegeven te worden dat alle nodige voorzorgsmaatregelen ter preventie van verspreiding van het COV|Dlg-
virus zijn genomen door de uitbater en deze zullen worden nageleefd door de bezoekers; De inrichting mag
pas opnieuw worden geopend na het voorleggen van een positief blanco brandpreventieverslag;

Artikel 2: Deze beslissing met tijdelijke sluiting gaat onmiddellijl< in en geldt van 26 augustus 2020 tot en met
30 september 2020 (24h00) en minstens tot zolang afdoende garantie kan gegeven worden dat alle nodige
voorzorgsmaatregelen worden nageleefd inzake het COV|Dl9-virus door de uitbater, personeelen de
bezoekers en minstens tot zolang geen gunstig brandpreventieverslag kan worden voorgelegd.

Artikel 3-8 (...): Dit besluit wordt door toedoen van de lokale politie betel<end aan de uitbater van de
shishabar L'lllusion gelegen Moeskroenstraat 30 te 8930 Menen.

Het beslissend gedeelte van dit besluit wordt aangeplal<t aan de ingang van de inrichting in kwestie.
woensdag 26 augustus 2020 om l6:00

ger. E. LUST

de algemeen directeur de eester

(l


