Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Oudenaarde
MELDINGSLIJST VAN DE BESLUITEN VAN DE BURGEMEESTER
Zitting van maandag 22 juli 2019

BESLOTEN ZITTING
1.

AANVRAAG VERGUNNING VOOR HET SCHENKEN VAN STERKE DRANKEN
VZW Parochiale Werken, Bart Vandenabeele, vraagt een vergunning voor het schenken van sterke
dranken voor het kermisweekend van Nukerke, van 10 tot 11 augustus 2019
BESLUIT
Artikel 1
De vergunning voor het schenken van sterke dranken wordt tijdens het kermisweekend van 10 en 11
augustus 2019 toegestaan.
Artikel 2
De aanvrager wordt er op gewezen dat het VERBODEN is om sterke dranken te schenken aan
minderjarigen. Op de website www.fuifpunt.be kan informatie ingewonnen worden.
Artikel 3
Afschrift van deze beslissing wordt ter kennis gebracht aan betrokkene en de lokale politie.

2.

GOEDKEUREN VAN EEN TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT NAAR AANLEIDING VAN DE LEVERING VAN EEN
MODULE VOOR EEN DIERENARTSENPRAKTIJK..
Naar aanleiding van de levering van een module voor een dierenartsenpraktijk moeten op vrijdag 2
augustus 2019 voorzorgsmaatregelen getroffen worden om de veiligheid van het verkeer op de
openbare wegen en het weren van gevaar voor de weggebruikers te verzekeren.
BESLUIT
Artikel 1
Naar aanleiding van de levering van een module voor een dierenartsenpraktijk, zijn de volgende
veiligheidsmaatregelen van kracht:
Op vrijdag 2 augustus 2019, van 4 tot 12 uur
Parkeerverbod


Berkenstraat aan beide zijden vanaf het kruispunt met de Etikhovestraat tot en met nummer 26

Verkeersverbod


Berkenstraat vanaf kruispunt met de Poststraat tot en met Berkenstraat 26

De signalisatie wordt geleverd door de gemeente, de aanvrager dient de signalisatie om te draaien voor
aanvang van de werken en direct te verwijderen na het einde van de werken.
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:
-

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