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ln toepassing van art. 133-135 NGW inzake bestuurlijke
politie.

behandeld door Dienst juridische zaken

BESTUURLIJKE POLITIONELE MAATREGEL T.A.V. UITBATING HANDCARWASH, IEPERSTRAAT 170
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;
Overeenkomstig artikel 133 135 $2 van de Nieuwe Gemeentewet

Feiten, context en motivatie
Door de lokale politie van PZ Grensleie werden op zaterdag 13 februari 2021 diverse inbreuken
vastgesteld t.a.v. de handcaruvash gelegen leperstraat 170 te 8930 Menen (...) Bestuurlijk verslag
hierover dd. 13.02.2021 werd overgemaakt aan de burgemeester (...), met het oog op het nemen van
eventuele bestuurlijke politionele maatregelen. (...)
Gelet op het veruyeer ter hoorzitting, en het PV van hoorzitting dd. 18.02.2021 (...)

(...) Overwegende dat deze maatregel tot tijdelijke sluiting de meest geëigende maatregel is na afiveging
van alle in het geding zijnde belangen, zijnde de openbare veiligheid van de bezoekers van deze
handelszaak, en de veiligheid en goede werkomstandigheden van de arbeiders daar tewerkgesteld, met
inbegrip ook van de belangen van de inrichting zelf en uitbating;

(...)Overwegende dat deze maatregel dringend is, en zonder verder uitstel dient te worden uitgevoerd;

BESLUIT:

Artikel 1 De uitbating van de handcanryash gelegen leperstraat 170 te 8930 Menen wordt een

TIJDELIJKE SLUITING van 3 maanden opgelegd, en minstens zolang geen gunstig

brandveiligheidsverslag aan de politiediensten kan worden voorgelegd.

Artikel2 Deze beslissing met tijdel'rjke sluiting gaat onmiddellijk in en geldt van woensdag 24

februari 2021 (vanaf betekening) tot en met maandag 24 mei 2021 om 24 u00.

Artikel3-7
De uitbating kan niet worden toegestaan zolang de uitbater niet alle nodige
brandveiligheidsmaatregelen heeft genomen , en alle maatregelen heeft getroffen om zijn
werknemers een afdoende veilige en hygiënisch werkomgeving te kunnen bieden. (....)

Menen, op woensda g 24 Íebruari 2021
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