 Sector




secretariaat

gemeenteraad – uittreksel notulenboek

Zitting Gemeenteraad 24/04/2014
Aanwezig:

M. Landuyt, voorzitter;
J. Rommel-Opstaele, burgemeester;
L. Pylyser-Dewulf, J. Devey, B. Vandekerckhove, schepenen;
G. Soete, G. Verdonck, C. De Jonghe, L. Maesen, T. Dedecker, F. Annys, M. Declerck, K. ClaeysGoemaere, C. Niville, N. Lejaeghere, D. De Poortere, D. Demarcke, D. Van Den Broucke, M.
D'Hondt, B. Ryckewaert, L. Feys-Peelman, Cobbaert Linda, raadsleden;
D. Gilliaert, OCMW-voorzitter;
P. Ryckewaert, secretaris;

Verontschuldigd:

F. Ampe-Duron, schepen;
L. Landuyt, J.M. Dedecker, raadsleden;

18. APV - wijziging regeling ivm terrassen Leopoldlaan goedkeuring
De gemeenteraad in openbare, gewone zitting bijeen;
Gezien de gemeentelijke APV, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 08/12/1987 en later
gewijzigd;
Overwegende dat een wijziging noodzakelijk is i.v.m. de regeling voor het plaatsen van terrassen in de
Leopoldlaan, m.n. ter hoogte van huisnummers 58 en 34;
De wijziging voorziet het verplaatsen van de te gebruiken ruimte, zodat een vlotte doorgangsregeling
voor het voetgangersverkeer gerealiseerd wordt (in relatie met het gebruik van het openbaar domein
door o.a. de aanpalende fietsverhuurder);
Gezien het gemeentedecreet en de gemeentewet;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

Beslist
Artikel 1:
In de gemeentelijke algemene politieverordening, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van
08/12/1987 en later gewijzigd,
Wordt in hoofdstuk 2 (Veiligheid en gemak…) – afdeling 8 (Privatief gebruik van de openbare weg) –
onderafdeling 1bis (Ingebruikname van de openbare weg voor handelszaken en terrassen) in het
laatste liggend streepje van artikel 36-10-9 een nieuwe alinea toegevoegd luidend als volgt:


.“ t.h.v. huisnummers 34 (horeca) en 58 (horeca) wordt de mogelijkheid tot inname van het
openbaar domein begrensd als volgt:
o een minimale obstakelvrije loopweg van minstens anderhalve meter breedte te
rekenen vanuit het gevelvlak
o breedte mag maximaal 1,90m bedragen te rekenen vanuit de scheidingslijn tussen
fietspad en voetpad
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o
o

de maximum te gebruiken oppervlakte op het openbaar domein zal afgebakend
worden via een door het gemeentebestuur aan te brengen belijning op de grond
Het terrasmeubilair dient stijlvol en kwaliteitsvol te zijn (zoals aluminium onderstel,
rieten stoelen, geen pvc- of gelijkaardige tafels en stoelen). Het plaatsen van stijlvolle
sierelementen in de bedoelde zone wordt toegestaan.
Publiciteit op terrasmeubilair is verboden. Enkel de naam van de horecazaak mag
vermeld worden.
Het geheel moet steeds esthetisch verantwoord zijn en dient onderhouden te worden
als een goed huisvader.
De tafels en stoelen of sierelementen mogen geplaatst worden telkens van 10 tot 24
uur. Het terrasmeubilair moet buiten deze periode en uren verwijderd worden van de
openbare weg.
Er mogen geen parasols, windschermen of dergelijk geplaatst worden.”

Artikel 2:
De wijzigingen bedoeld in artikel 1 treden onmiddellijk in werking.
Artikel 3:
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 van het gemeentedecreet.
Artikel 4:
Afschrift van deze beslissing wordt, samen met een bewijs van bekendmaking ervan, in tweevoud
gestuurd aan de bestendige deputatie van de provincie West-Vlaanderen voor vermelding in het
bestuursmemoriaal van de provincie.
Tevens wordt van dit besluit afschrift gestuurd aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en
aan de bevoegde politierechtbank.
Stemming: Dit besluit werd aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Gedaan in zitting als hoger vermeld. Namens de gemeenteraad.
Getekend op origineel door de secretaris, Pierre Ryckewaert en de voorzitter,.Michel Landuyt
Voor éénsluidend afschrift opgemaakt op 24/04/2014.
De secretaris

voorzitter

Pierre Ryckewaert

Michel Landuyt
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