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Besprekingen en besluiten van de gemeenteraad in openbare zitting
Technísche dienst - Afdeling Gebouwen, Stedenbouw en Milieu - Vaststellen van de aanpassing van
het algemeen politiereglement van de politiezone Assenede - Evergem.

Bevoegdheid

o

Het decreet Lokaal Bestuur van 22.12.2017 artikels 40 en 41.

Wetten en Reglementen

r

De nieuwe gemeentewet van 24.06.1988 in het bijzonder art. 1"19, 119bis en 13592.

r

De wet van 07.L2.1988

e

De

o
o

tot de organisatie van een geïntegreerde politiedienst.

wet van 1-0.11.2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening.

wet van 24.06.2073 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en haar
u itvoeringsbesl uiten.
De

Het omgevingsvergunningsdecreet van 25.04.20L4 en haar uitvoeringsbesluit.

Verwijzingsdocu menten

o
a

Het gemeenteraadsbesluit van 28.IL2019 betreffende het vaststellen van het gewijzigd
politiereglement van de politiezone Assenede-Evergem.
Het gecoórdineerd politiereglement van Assenede zoals vastgesteld door de gemeenteraad van

28.11.2019.

a

a

Het gemeenteraadsbesluit van 31.10.2019 houdende vaststellen politiereglement voor de
uitbating van het recyclagepark.
Het voorstel van het aangepast gecoórdineerd politiereglement van Assenede dat aan de
ge m ee nte raa

d va n 23.O4.2O2O wo rdt voo rge egd.
I

Verantwoording

.

Op dit moment is er een wijziging noodzakelijk ten gevolge van toegankelijkheid voor grotere

vervoermiddelen voor het aanbrengen van landbouwfolie.
a

Het gemeenteraadsbesluit van 31.10.201-9 houdende vaststellen politiereglement voor de
uitbating van het recyclagepark werd opgenomen in het algemeen polítiereglement en kan met
ingang van 01.05.2020 worden opgeheven.

a

De gemeenteraad kan de voorgestelde aanpassing aan het gecoórdineerd politiereglement van

Assenede-Eve rgem vaststellen.
a

De gemeenteraad kan het aangepast gecoórdineerd politiereglement in werking laten treden op

0L.05.2020.
Stemmen

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen

BESTUIT

Artikel

1

Het aangepast gecoórdineerd politiereglement van de politiezone Assenede-Evergem wordt
vastgesteld.

Art. 2
De gemeenteraad beslist dat het gecoórdineerd politiereglement, zoals geviseerd als bijlage, in
werking treedt op 01.05.2020. Alle voorgaande politiereglementen worden met ingang van deze
datum opgeheven, alsook het gemeenteraadsbesluit van 31.10.2019 houdende vaststellen
politiereglement voor d9 uitbating van het recyclagepark.

Art.3
Het gecoórdineerd politiereglement zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de wettelijke
bepalingen.

Art.4
Een afschrift van

dit besluit zal worden overgemaakt aan

Rechtbank van Eerste Aanleg, Opgeëistenlaan 401A te 9000 GenU
Procureur des Konings, Opgeëistenlaan 4014 te 9000 Gent;
Vredegerecht van het kanton Zelzate, Suikerkaai 10 te 9060 Zelzate;

/

De sanctionerend ambtenaren van de Provincie Oost-Vlaanderen, dienst juridische
aangelegenheden, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent (gasverkeer@oostvlaanderen.be

en

gas@oost-vlaa nderen. be);

Dhr. F. Mervielde, Korpschef Politiezone Assenede-Evergem, Fortune de Kokerlaan 46 te 9940
Evergem.
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