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Kabinet Burgemeester
behandeld door Dienst juridische zaken

Artikel2

BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER

in toepassing van art. 134ter NGW inzake bestuurlijke
politie - ter vriiwarinq van de openbare qezondheid.

BESTUURLIJK POLITIONELE MAATREGEL TER PREVENTIE VAN VERDERE
VERSPREIDING VAN HET COVIDíg.VIRUS IN MENEN . T.A.V. NACHTWINKEL ROUTE 66,
RIJSELSTRAAT 308 TE 8930 MENEN . . AANPLAKKING

DE BURGEMEESTER van de stad Menen

Bevoegdheid en Juridische grond

. Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder art. 63 en art. 66
r Artikel 181,182 en 187 van de Wet betreffende de Civiele Veiligheid dd. 15.05.2007;
r Artikel 134 ter Nieuwe Gemeentewet
. Ministerieel Besluit dd. 18.'1 0.2020 houdende dringende maatregelen om de

verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. (...)

Gontext

Een strikte toepassing van de voorzorgsmaatregelen zoals bepaald in het ministerieel besluit van
18 oktober 2020 wordt verwacht van alle handelszaken. Afwijkend gedrag ondermijnt volledig
het doel van de afgekondigde maatregelen .Strikte naleving van de bepalingen van het
ministerieel besluit is noodzakelijk om de volksgezondheid niet ernstig in gevaar te brengen.

Aanleiding en feiten

Door de lokale politie van PZ Grensleie werd op dinsdag 20.10.2020 bij controle op de
nachtwinkel Route 66 bvba gelegen Rijselstraat 308 bestuurlijk verslag opgesteld omdat in de
nachtwinkel de geldende Coronavoorschriften niet werden gerespecteerd.

BESLUIT:

Artikel 1 De nachtwinkel Route 66, Rijselstraat 308 te 8930 Menen wordt een
TIJDELIJKE SLUITING van 1 WEEK opgelegd.

Deze beslissing met tijdelijke sluiting gaat onmiddellijk in en geldt van
woensdag 28 oktober 2020 18u tot en met woensdag 4 november 2020
om 18u00

Artikel 7 Dit besluit wordt voor bevestiging voorgelegd aan het College van
Burgemeester en Schepenen op de eerstvolgende zitting van het
schepencollege en medegedeeld op de gemeentelijke website (via de
beslu itenl ijst burgemeester).

Te Menen, 28 oktober 2020 om 08u30
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