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BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER. AANPLAKKING

ln toepassing van art. 134ter NGW inzake bestuurlijke
politie.

BESTUURLIJ KE POLITION ELE MAATREGEL T.A.V. U ITBATING GARAGEWERKPLAATS,
STATIONSSTRAAT 46 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

. Artikel 134ter Nieuwe Gemeentewet
o Ministerieel Besluit dd.24.10.2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van

het coronavirus COVID-19 te beperken, laatst gewijzigd bij Min. Besluit van24.06.2021 en
inwerking sinds 27.06.2021 ;

Feiten, context en motivatie
Door de lokale politie vanPZ Grensleie werden op maandag 02 augustus 2021 (.,.) diverse
inbreuken vastgesteld t.a.v. de uitbating van een garagewerkplaats gelegen Stationsstraat 46 te
8930 Menen; (...) Bestuurlijk verslag hierover dd. 03.08.2021 werd overgemaakt aan de
burgemeester, met het oog op het nemen van eventuele bestuurlijke politionele maatregelen. (...)
Gelet op het verweer ter hoorzitting, en het PV van hoorzitting dd. 09.08.2021(...)

Ovenruegende dat de ernst van de vastgestelde inbreuken een tijdelijke sluiting van één (1) maand
afdoende rechtvaardigen(...) ; Overwegende dat deze maatregeltot tijdelijke sluiting de meest
geëigende maatregel is na afirueging van alle in het geding zijnde belangen, zijnde de openbare
veiligheid van de bezoekers van deze handelszaak, en de veiligheid en goede werkomstandigheden
van ieder daar tewerkgesteld, met inbegrip ook van de belangen van de inrichting zelf en
uitbating;(...)Ovenruegende dat deze maatregel dringend is, en zonder verder uitstel dient te worden
uitgevoerd;

BESLUIT:

Artikel 1 De uitbating van de garagewerkplaats gelegen Stationsstraal46 te 8930 Menen
wordt een TIJDELIJKE SLUITING van 1 maand opgelegd, en minstens zolang
geen gunstig brandveiligheidsverslag aan de politiediensten kan worden
voorgelegd, alsook zolang niet aan de milieu-uitbatingsvoonrraarden is voldaan;

Deze beslissing met tijdelijke sluiting gaat onmiddellijk in en geldt van maandag 09
augustus 2021 toten metwoensdag 8 september2021.

(.)Artikel3-6

Artikel 7 : Dit besluit wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen in
eerstvolgende zitting, ter bekrachtiging van de maatregel tot sluiting.

Dit besluit wordt medegedeeld op de gemeentelijke website (via de besluitenlijst
burgemeester).
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