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BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER

dd. 4 juni 2021

maatregel in uitvoering van art. 133-13552 Nieuwe
Gemeentewet ter vrijwaring van de openbare
veilioheid,

E. LUST
de burgemeester

MAATREGELEN IN KADER VAN OPENBARE VEILIGHEID -

BEVEL TOT NEMEN VAN BEWARENDE MAMTREGELEN AAN PAND GELEGEN
MENENSTRAAT 20 TE 8930 MENEN (LAUWE).

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 133-135 $2,;. De Algemene Politieverordening van de stad Menen

Context, aanleiding en feiten
- (...)Gelet op het plaatsbezoek uitgevoerd door de milieupolitie op 1 7 mei 2021(...)
- (...)Gelet op de hoorzitting op 25 mei 2021 (...)
- ( ) Gelet op het uitvoerig PV van vaststelling m.b.t. omstandige beschrijving van het

pand gelegen Menenstraat 20 te Lauwe , opgemaakt door (architect S.) ( ...)
BESLUIT:

ARTIKEL 1

Aan de eigenaar van het pand gelegen Menenstraat 20 te 8930 Menen (Lauwe) (...), wordt bevel
gegeven om - ter bescherming van de openbare veiligheid - alle door de architect voorgestelde
bewarende maatregelen, zoals vernoemd in diens PV van vaststelling (...) uit te voeren, tegen
uiterlijk í 0 juli 2021. Wat betreft het integrale nazicht van alle gevels en het dak, en het
verwijderen van alle losliggende stenen of pannen van het pand (verwijdering of vasthechting
ervan) - ter bescherming van de openbare veiligheid - dient ONMIDDELLIJK het nodige te
worden gedaan. Dit dient uitgevoerd te zijn tegen uiterlijk 12 iuni 2021.
Dit bevel en de hier opgelegde concrêtê maatregelen zijn aanvullend bij en concretiseren het
eerdere bevel van de burgemeester tot nemen van maatregelen gegeven bij brief dd.28.05.2021.

ARTIKEL 2
Dit bevel draagt de waarde van een omgevingsvergunning en laat toe om zo snel mogelijk de
opgelegde bewarende maatregelen uit te voeren - onder voorwaarde van het indienen van een
regularisatiedossier bij dienst Omgeving van de stad, binnen de drie maanden, uiterlijk tegen 5
september 2021 . (...)
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