
Gemeentebestuur 8750 Wingene 

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 

Zitting van 26-mei-2014 

Aanwezig: H. Verkest, Burgemeester-Voorzitter 

W. Yde, H. Kerckhove, L. Huys, A. Mesure, K. Delodder, 
Schepenen 

T. Braet, Schepen - OCMW-voorzitter 

W. Vermeersch, M . Vanoverschelde, C. Dewit, D. Persyn, 
E. Lanckriet, F. Allaert, M . Devisscher, J. Danneels, S. Quintyn, 
M. Verfaillie, L. Wostyn, B. Warnez, S. Van Maele, 
D. Vandenabeele, S. Ketels, S. Deproost, P. Casteleyn, Raadsleden 

C. De Meulemeester, Gemeentesecretaris 

Verontschuldigd: 

8. Vaststellen van een tijdelijke verordening betreffende de handhaving van de openbare rust 
tijdens de kermis te Zwevezele in het weekend van 30-31/05 en-01/06/2014. 

Met 23 stemmen voor, GEEN onthoudingen en GEEN neen-stemmen, 

De gemeenteraad, 
in openbare vergadering, 

Gelet op de nieuwe gemeentewet belcrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, inzonderheid op artikel 
135, par2, ingevoegd bij de wet van 27 mei 1989, op artikel 134, par 1, hemummerd en gewijzigd 
bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 mei 1989, op artikel 
119 hemummerd bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 mei 
1989; op artikel 121 hemummerd bij de wet van 27 mei 1989, en op de artikelen 112 tot 114; 

Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van de ambulante activiteiten en de 
organisatie van openbare machten; 

Gelet op het K B van 3 april 1995 tot uitvoering van de wet van 25 juni 1993 betreffende de 
uitoefening van de ambulante activiteiten en de organisatie van openbare machten; 

Overwegende dat er ter gelegenheid van de Kermis te Zwevezele georganiseerd op 30-31/05 -
01/06/2014 er een grote volkstoeloop verwacht wordt; 

Overwegende dat het zich bijgevolg opdringt maatregelen te nemen tot handhaving van de 
openbare orde; 

Op voorstel van het college; 

BESLUIT: 

Artikel 1 
Tussen 30 mei 2014 omstreeks 16.00 uur en 01 juni 2014 omstreeks 24.00 uur is het in de 
hierna volgende straten: 

1° Marktplein. 
2° Tramstraat. 
3° Bruggestraat. 



4° Kasteelstraat. 
5° Lichterveldestraat. 
6° Koolskampstraat 

verboden te leuren, te venten met allerlei waren, tijdschriften of folders te verspreiden, 
reclamebladen rond te dragen, kramen op te slaan of manifestaties te houden op de openbare weg. 

Artikel 2 
Op dezelfde datum en tussen dezelfde uren is het verboden langs de openbare weg, alsook op 
plaatsen of lokalen die daartoe niet permanent zijn uitgerust, tijdelijke verkoopspunten van drank 
en/ of eetwaren in te richten. 

Artikel 3 
Uitzonderingen op de verbodsbepalingen van artikel 1 en artikel 2 kunnen door de Burgemeester 
verleend worden bij schriftelijke en ondertekende machtiging. 
De Burgemeester wijst de plaats aan waar de activiteiten, waarvoor uitzonderlijke toelating 
verleend werd, dienen plaats te vinden. 

Artikel 4 
Indien zekere personen het verbod voorzien in artikel 1 en artikel 2 overtreden, zullen de waren 
waarmee zij leuren of venten, de tijdschriften of bladen die zij verkopen of ronddragen, de 
kramen die zij opstellen, de drank en eetwaren die zij verkopen, voor de duur van de looptijd van 
deze politieverordening worden in beslag genomen door de geïntegreerde politie. Deze zaken 
zullen op risico en kosten van de overtreder verwijderd worden en zullen hen na het einde van de 
loopduur van de verordening worden terugbezorgd. 

Overtreding van deze verordening wordt bestraft met een gevangenisstraf van één tot zeven dagen 
en/of met een geldboete van één tot vijfentwintig euro. 

Artikel 6 

Dit besluit wordt bekend gemaakt op onze gemeentelijke website. 

Artikel 7 

Afschrift van dit besluit wordt gestuurd aan de Gouverneur van West-Vlaanderen, griffie van de 
rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge en aan de griffie van de Politierechtbank te Brugge. 

Artikel 5 

Aldus vastgesteld in zitting van 26-mei-2014 
Namens de gemeenteraad, 

De secretaris, 

Get. Chris De Meulemeester 

De burgemeester-voorzitter, 

Get. Hendrik Verkest 

Voor eensluidend afschrift, 

Chris De Meulemeester 


