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Besprekingen en besluiten van het College

Technische dienst - Afdeling Wegen en verkeer - Evenement - Inname openbaar domein voor het 
plaatsen van een caravan ter hoogte van De Phonograaf in Assenede van 10.02.2021 tot 01.04.2021.

Bevoegdheid 

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 art. 56.

Wetten en Reglementen

 De wet van 16.03.1968 betreffende de politie van het wegverkeer.
 Het koninklijk besluit van 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 

wegverkeer en het gebruik van de openbare weg.
 Het ministerieel besluit van 11.10.1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.
 Het ministerieel besluit van 07.05.1999 betreffende het signaleren van werken en 

verkeersbelemmeringen op de openbare weg.
 Het besluit van de gemeenteraad van 03.09.2009 betreffende Verkeer  Gemeentelijke 

aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer – Delegatie aan het college van 
burgemeester en schepenen.

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017.
 De besluiten van de hogere overheid houdende dringende maatregelen om de verspreiding 

van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Verwijzingsdocumenten

 De aanvraag van de heer Andy Acke, De Phonograaf voor het plaatsen van een caravan.
 Het verslag van crisisoverleg Corona op 05.02.2021.



Verantwoording

 Naar aanleiding van het plaatsen van een caravan op het voetpad is het noodzakelijk dat een 
aantal maatregelen worden ingevoerd om de veiligheid van de klanten, de voetgangers en alle 
weggebruikers te verzekeren.

 De heer Andy Acke wil een caravan plaatsen voor takeaway waarin dranken aangeboden 
worden zoals warme chocomelk, koffie, soep enz. en ook kleine versnaperingen zoals croque 
monsieur, pannenkoek enz.

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT 

Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen geeft toelating voor het plaatsen van een caravan op 
het voetpad ter hoogte van De Phonograaf, Markt 6 te Assenede voor takeaway van 10.02.2021 tot 
01.04.2021, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:
- de locatie van de caravan beperkt blijft tot de voorgevelbreedte van de inrichting
- minimale vrije doorgang op het voetpad dient 1,5 meter te bedragen en een vlotte doorgang 

voor voetgangers en rolstoelgebruikers moet gegarandeerd worden
- er mag geen afval achtergelaten worden op het voetpad, dagelijks op te ruimen/kuisen door de 

aanvrager

Art. 2
De opgelegde voorwaarden van de bevoegde diensten van de federale overheid in het kader van de 
bestrijding van het COVID-19 (Coronavirus) moeten gerespecteerd worden.

Art. 3
Onderhavige toelating ontslaat de verkrijger geenszins van het naleven van alle wettelijke 
bepalingen, verplichtingen en voorschriften, zoals ondermeer
 het aanvragen en verkrijgen van een eventueel vereiste omgevingsvergunning
 het aanvragen en verkrijgen van een eventueel vereiste toelating/vergunning van de 

wegbeheerder
 het aanvragen en verkrijgen van eventuele andere vereiste vergunningen, toelatingen of 

machtigingen en de nodige keuringsattesten

Art. 4
Het gemeentebestuur verklaart met nadruk alle aansprakelijkheid af te wijzen in verband met of naar 
aanleiding van ongevallen, die door het evenement zouden worden veroorzaakt.

Art. 5
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 tot en met 288 van het decreet over 
het lokaal bestuur van 22.12.2017. 

Art. 6
Overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 wordt de 
toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht van de bekendmaking van dit besluit.



Art. 7
Afschrift van deze beslissing zal samen met de bijhorende documenten worden overgemaakt aan:
 De heer F. Mervielde, Korpschef politiezone Assenede-Evergem, F. De Kokerlaan 46 in 9940 

Evergem
 Brandweer Zonecentrum, Roggestraat 70 in 9000 Gent
 De heer Andy Acke, Markt 6 in 9960 Assenede
 Rechtbank van Eerste Aanleg, Opgeëistenlaan 401M in 9000 Gent
 Vlaamse Overheid, Afdeling Wegen en Verkeer, District Eeklo, Tieltsesteenweg 229 te 9900 

Eeklo
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