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Kabinet Burgemeester
behandeld door Dienst juridische zaken BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER

in toepassing van art. 134ter NGW inzake bestuurlijke politie
- ter vrijwaring van de openbare gezondheid.

BESTUURLIJKE POLITIONELE MAATREGEL TER PREVENTIE VAN VERDERE VERSPREIDING VAN
HET COV|Dl9_VIRUS lN MENEN - T.A.V. Saunacentrum GOLDEN SPA, RIJSELSTRAAT 89 te 8930
MENEN.

DE BURGEMEESTER van de stad Menen

Bevoegdheid en juridische grond

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
(. )

Context

(...) Een strikte toepassing van de voorzorgsmaatregelen ter preventie van de verspreiding van COV|Dl9
en zoals bepaald in het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 (en latere wijzigingen) wordt veruvacht
van alle handelszaken. Afluijkend 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 maandag 14.12.2020 bij controle vastgesteld dat het
saunacentrum Golden Spa bvba, gelegen Rijselstraat 89 geopend was. Proces-Verbaal (xxx) werd
opgesteld omdat de geldende Coronavoorschriften en voorwaarde van uitbating niet werden
gerespecteerd, met name de verplichte sluiting van het saunacentrum, om reden van Covid19, en
uitbating als logies.(...)

Ovenvegende dat deze maatregel dringend is, en zonder verder uitstel dient te worden uitgevoerd; Deze
maatregel zal ter bevestiging aan eerstvolgende zitting van het college van burgemeester en schepenen
wordt voorgelegd, conform de vooruvaarden van art. 134ter;

BESLUIT:

Artikel 1 De uitbating van saunacentrum "Golden Spa", Rijselstraat 89 te 8930 Menen wordt een
TIJDELIJKE SLUITING tot en met 31 januari 2021 opgelegd.

Artikel2 Deze beslissing met tijdelijke sluiting gaat onmiddellijk in en geldt van woensdag 23 december
202O tot en met zondag 31 januari 2021 om24u00.

Artikel3
De uitbating als logies kan nietworden toegestaan zolang de uitbater niet voldoet alle wettelijke
vereisten, en de nodige regularisaties hiertoe heeft gedaan. Hij maakt hiervan het bewijs over
aan de politiediensten.

Menen, op 23 december2020
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