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Toestemmingvoor de opening van een terras van een
horecazaak, de publiektoegankelijke inrichting, nl. Café De
Gouden Appel, Boekhoutedorp 16, Boekhoute.

Bevoegdheid
a

30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en
betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtel'rjke
aansprakelijkheid in dergelijke gevallen - art. 11.
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Politieverordening inzake preventie van brand en ontploff ing in publieke
inrichtingen (goedgekeurd op de gemeenteraad van Assenede op 26 november
201s).

a

Het ve rslag va n de bra ndve ilighe idscontrole : Boe khoutedorp 16, 9961.
Boe khoute door brandweerzone centru m.

Verantwoording
a

Op 16.O2.2021 werd een brandveiligheidscontrole voorde publiek

a

toegankelijke inrichting'De Gouden Appel' uitgevoerd.
Het verslagvan deze controle werd pere-mail bezorgd op 05.05.2021 aan de
dienst lokale economie van gemeentebestuurvan Assenede.
ln dit verslag wordt een G U NSTIG advies gegeven voor het gebruikvan het
gebouw (m.u.v. de zaal).
Het brandveiligheidsattest zaln.a.v. dit gunstig advies worden opgemaakt en
aan de dienst lokale economie worden overgemaakt.

a

ln afwachtingvan dit brandveiligheidsattest geeftde burgemeesterwel de
toestemming aan de publiek toegankelijke inrichting (De Gouden Appel) om op
aanstaa nd e zate rdag 08. 05.2021, h et te rras te ope ne n.
BESTUIT

Artikell
Mevrouw Bianca De corte, zaakvoerdervan de publiektoegankelijke inrichting
n horecazaak'De G ouden Appel', krijgt toeste mming om vanaf zaterdag
08.05.2021 hetterras te openen.
e

Art. 2
Afsch rift van deze bes lissing zal worde n ove rge maakt aa n :
- Mevrouw Bianca De Corte, Boekhoutedorp 16,996i. Boekhoute.

Art. 3
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel286 tot en met 288
van het decreet overhet lokaal bestuurvan22.I2.2OL7.

Art.4
Overeenkomstig artikel330 van het decreet over het lokaal bestuurvan
22.72.20L7 wordt de toezichthoudende overheid op de hoogte gebrachtvan
de bekendmakingvan dit besluit.
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