Provincie West-Vlaanderen - Arrondissement Roeselare - Gemeente Lichtervelde
Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad
Zitting : 24 FEBRUARI 2003
Aanwezig : Mevr. Ria Beeusaert-Pattyn, Burgemeester-voorzitter;
G. Huyghe, H. Delameilleure, J. Goethals, Schepenen;
J. Goddyn, F. Gunst, G. Fiems, R. Carpentier, M. Derho, F. Devriendt, Mevr. K.
Desimpel, J. Vandenbussche, R. Vierstraete, T. Handsaeme, Mevr. R. Decloedt,
M. Dereere Mevr. E. Vandenberghe en R. Priem, leden;
I.Vandenbussche, Secretaris
Verontschuldigd: M. Snaet, Schepen
Dagorde : Punt 2 : Goedkeuren aanvulling algemeen gemeentelijk politiereglement houdende
vaststelling van de bijzondere voorwaarden voor de plaatsing van een barbecue op
het openbaar domein
DE GEMEENTERAAD :
Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de Wet van 26 mei 1989, inzonderheid op
artikel 135, § 2, ingevoegd bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij het KB van 30 mei 1989
en volgende, en op de artikelen 123;
Gelet op het algemeen politiereglement vastgesteld door de gemeenteraad dd.18 augustus
1939 en goedgekeurd door de bestendige deputatie op 01 september 1939, en zijn aanvullingen,
Overwegende dat het College van Burgemeester en Schepenen bevoegd is tot het vaststellen
van de bijzondere voorwaarden voor het plaatsen van een barbecue,
Op voorstel van het college;
Overwegende dat ter zitting wordt gevraagd de nodige uitleg te geven over de
snelblusapparaten op basis van halogeen, en dat de aanvragen tot 2 per aanvrager worden beperkt
(en niet per locatie);
BESLUIT : eenparig
Art.1. De aanvraag voor het plaatsen van een barbecue op het openbaar domein moet gericht
worden aan het College van Burgemeester en Schepenen. Een beschermingsplaat moet
onder het vuur aangebracht worden. Alle voorzorgen moeten genomen worden om
ongevallen te voorkomen. Een voldoende hoeveelheid geschikte blustoestellen moeten
opgesteld worden op een goed zichtbare en bereikbare plaats, in akkoord met de
gemeentelijke of gewestelijke brandweerdienst. Snelblusapparaten op basis van
halogenen zijn ten strengste verboden;
Een verzekering tegen gebeurlijke ongevallen moet afgesloten worden.
Wanneer het openbaar domein beschadigd werd moet men instaan voor de vergoeding
ervan. In elk geval moet het openbaar domein telkens gereinigd worden.
Het occasioneel houden van een barbecue op het openbaar domein moet aangevraagd
worden aan het College van Burgemeester en Schepenen en kan maximum twee maal per
jaar per aanvrager toegestaan worden.
Art.2. Deze bepalingen vervangen alle vroegere, strijdige bepalingen terzake.
Art.3. Overtredingen van deze politieverordeningen worden gestraft met politiestraffen voor
zover de wetten, decreten, besluiten en verordeningen geen zwaardere straffen voorzien.
…/…

Art.4. Dit besluit wordt bekend gemaakt bij aanplakking.
Art.5. Afschrift van dit besluit wordt binnen de 48 uren in drievoud gestuurd aan de heer
Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen voor kennisgeving aan de bestendige
deputatie van de provincieraad en voor melding in het bestuursmemoriaal van de
provincie. Tevens wordt van dit besluit een afschrift gestuurd aan de griffie van de
rechtbank van eerste aanleg te Brugge en aan de griffie van de politierechtbank te
Brugge.
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