Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST VAN DE BESLUITEN VAN DE BURGEMEESTER
Zitting van donderdag 18 juli 2019

BESLOTEN ZITTING
1.

AANVRAAG VERGUNNING VOOR HET VERKOPEN, VERSTREKKEN EN SCHENKEN VAN GEGISTE
DRANKEN EN STERKE DRANKEN DOOR DE ZWARTEN ENGEL, GELEGEN IN DE
ONDERBOSSENAARSTRAAT 7 TE MAARKEDAL
Een aanvraag werd ingediend voor het verkrijgen van een vergunning voor het verkopen, verstrekken en
schenken van gegiste dranken en sterke dranken voor de uitbating van De Zwarten Engel, gelegen in de
Onderbossenaarstraat 7 te Maarkedal.
BESLUIT
Artikel 1
De vergunning voor het verkopen, verstrekken en schenken van gegiste dranken en sterke dranken
wordt verleend aan Bart Van Cauwenberghe, wonende in de Aatse Heerweg 2 te Maarkedal,
aangevraagd voor de uitbating van De Zwarten Engel, Onderbossenaarstraat 7 te Maarkedal, met ingang
van 2 augustus 2019.
Artikel 2
Afschrift van deze beslissing wordt ter kennis gebracht aan betrokkene en de lokale politie.
Artikel 3
Het is verboden alcohol en/of sterke dranken aan te bieden aan minderjarigen.

2.

GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN EEN OLDTIMERRIT
Om de openbare veiligheid te garanderen vraagt de organisator van een Oldtimerrit om een aantal
politiemaatregelen te treffen.
BESLUIT
Artikel 1
Naar aanleiding van de Oldtimerrit en barbecue, georganiseerd door SEMA, zijn de volgende
veiligheidsmaatregelen van kracht:
Op zondag 28 juli 2019; van 6 tot 20 uur
Volledig verkeersvrij maken


De volledige parking in Louise-Marie, met uitzondering van de grasdallenparking en de halve
maan (cliënteel Les soeurs de Louise).

De signalisatie wordt geleverd door de gemeente, de aanvrager dient de signalisatie om te draaien voor
aanvang van het evenement en direct te verwijderen na het evenement.
Artikel 2
Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals beschreven in artikel 186 van het gemeentedecreet.

Artikel 3
Overtreders zullen gestraft worden zoals voorzien bij artikel 29 van de wet betreffende de politie op het
wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968 met latere wijzigingen en
aanvullingen.
Artikel 4
Afschrift van deze bepalingen zullen ter kennis overgemaakt worden aan:
3.

PZ Brakel;
Wijkcommissariaat Maarkedal
Aanvrager evenement;
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen;
FOD justitie (oudenaarde.politierechtbank.griffie@just.fgov.be)

AFLEVEREN VAN EEN SIGNALISATIEVERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN
STEENPUINCONTAINER TER HOOGTE VAN ELLESTRAAT 1B.
Een particulier diende een aanvraag in tot het krijgen van een signalisatievergunning voor inname
openbaar domein ter hoogte van Ellestraat 1B.
BESLUIT
Artikel 1
Toelating wordt verleend aan :
Naam: Bruno Melsens
tot het aanbrengen van de signalisatie conform de vigerende reglementering zoals supra vermeld.
Wegens de geringe impact van de inname is een signalisatieplan niet nodig, er worden enkel borden
betreffende het stilstaan en parkeren gebruikt.
Artikel 2
Het werk mag slechts beginnen wanneer de signalisatie is aangebracht;
Al de verkeersborden moeten van het lichtweerkaatsende type of van het type met eigen verlichting
zijn.
Artikel 3
De datum en het uur waarop de in artikel 1 bedoelde signalisatie wordt aangebracht, de datum en het
uur waarop deze signalisatie wordt verwijderd, evenals de datum en het uur waarop aan deze
signalisatie wijzigingen worden aangebracht, worden telkens door de houder van deze toelating via de
snelste weg ter kennis gebracht aan de Burgemeester of zijn gemachtigde. Iedere opstelling,
verwijdering of wijziging kan slechts gebeuren na schriftelijke goedkeuring van de Burgemeester of zijn
gemachtigde;
Artikel 4
De vergunninghouder is zowel tegenover het gemeentebestuur als tegenover derden aansprakelijk voor
alle schade die het gevolg is van het plaatsen en het bestaan van de borden. Hij neemt de nodige
maatregelen om de borden ook bij slechte weersomstandigheden in goede staat te houden en de
verkeersveiligheid te verzekeren.
Artikel 5
Een exemplaar van deze toelating wordt bezorgd aan de aanvrager, die ertoe gehouden is deze
vergunning (of een kopie ervan) goed zichtbaar aan te brengen op de plaats van de inname.

4.

AFLEVEREN VAN EEN SIGNALISATIEVERGUNNING VOOR HET PLAATSEN VAN EEN
STEENPUINCONTAINER TER HOOGTE VAN NEDERHOLBEEKSTRAAT 52

Een particulier diende een aanvraag in voor toelating tot aanbrengen van signalisatie naar aanleiding
van inname openbaar domein voor privaat gebruik te Nederholbeekstraat 52 te 9680 Maarkedal
BESLUIT
Artikel 1
Toelating wordt verleend aan de aanvrager tot het aanbrengen van de signalisatie conform de vigerende
reglementering zoals supra vermeld.
Wegens de geringe impact van de inname is een signalisatieplan niet nodig, er worden enkel borden
betreffende het stilstaan en parkeren gebruikt
Artikel 2
Het werk mag slechts beginnen wanneer de signalisatie is aangebracht;
Al de verkeersborden moeten van het lichtweerkaatsende type of van het type met eigen verlichting
zijn.
Artikel 3
De datum en het uur waarop de in artikel 1 bedoelde signalisatie wordt aangebracht, de datum en het
uur waarop deze signalisatie wordt verwijderd, evenals de datum en het uur waarop aan deze
signalisatie wijzigingen worden aangebracht, worden telkens door de houder van deze toelating via de
snelste weg ter kennis gebracht aan de Burgemeester of zijn gemachtigde. Iedere opstelling,
verwijdering of wijziging kan slechts gebeuren na schriftelijke goedkeuring van de Burgemeester of zijn
gemachtigde;
Artikel 4
De vergunninghouder is zowel tegenover het gemeentebestuur als tegenover derden aansprakelijk voor
alle schade die het gevolg is van het plaatsen en het bestaan van de borden. Hij neemt de nodige
maatregelen om de borden ook bij slechte weersomstandigheden in goede staat te houden en de
verkeersveiligheid te verzekeren.
Artikel 5
Een exemplaar van deze toelating wordt bezorgd aan de aanvrager, die ertoe gehouden is deze
vergunning (of een kopie ervan) goed zichtbaar aan te brengen op de plaats van de inname.
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