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Kabinet Burgemeester
behandeld door Dienst juridische zaken BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER

dd. 08.06.2021
maatregel in uitvoering van art. 133-135 52 NGW
ter vriiwarinq van de openbare veiliqheid

MAATREGELEN BIJ HOOGDRINGENDHEID IN KADER VAN OPENBARE VEILIGHEID.
BEVEL TOT NEMEN VAN VEILIGHEIDSMAATREGELEN M.B.T. BOUWVALLIGE SITE
GELEGEN POEDERMAGAZIJNSTRAAT 59.61 TE 8930 MENEN.

DE BURGEMEESTER van de stad Menen

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

burgemeester tot nemen van maatregelen inzake bestuurlijke politie
. de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel í33 en artikel 135 52, houdende

bevoegdheid burgemeester tot vrijwaring van de openbare veiligheiden openbare
gezondheid.

. De Algemene Politieverordening van de stad Menen
o De Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur;

Context, aanleiding en feiten
Reeds meerdere meldingen of klachten zijn ontvangen m.b.t. de ernstig bouwvallige toestand
van de gebouwen op de voormalige bedrijfssite Gernal gelegen in de Poedermagazijnstraat
59-61 te Menen (...)
Overwegende dat de uitvoering van deze maatregelen, ( ) de meest geëigende en
noodzakelijke structurele maatregel is, alsook proportioneel, na afweging van alle in het
geding zijnde belangen, zijnde de vrijwaring van openbare orde en veiligheid orde, de
veiligheid van eventuele derden die de site zouden kunnen betreden (spelende kinderen en
jongeren), met inbegrip ook van de belangen van de eigenaar zelf.

BESLUIT:

ARTIKEL 1 : Aan de eigenaar van de voormalige bedrijfssite'Gernal'te Menen,
Poedermagazijnstraat 59-61 te 8930 Menen,(...) wordt BEVEL gegeven om - ter bescherming
van de openbare veiligheid en gezondheid - ONMIDDELLUK alle nodiqe
veiliqheidsmaatreqelen te nemen, en de toegang tot de site voor onbevoegden uitdrukkelijk te
verbieden , door aanduiding met de nodige verbodsborden en signalisatie, en door de
plaatsing van een in de grond verankerde, niet-verplaatsbare afsluiting. Dit dient
ONMIDDELLIJK worden uitqevoerd.
Elke doorganq van aangelanden die uitweg geeft tot die site, dient definitief worden
afqesloten.

Te Menen, op B juni 2021
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