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BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER

Toestemming voor de vergunning slijterij van gegiste
dranken en verkoop sterke dranken ter plaatse van pop-up
horecazaak Just-lnn , Hasselstraat22, 9968 Bassevelde op
21.05.202t.

Bevoegdheid

Het decreet over het lokaal bestuu r van 22.L2.20L1 , art. 63.a

a

Wetten en reglementen

Het ministerieel besluit van 7 mei 202i. houdende wijziging van het
ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om
de verspreiding van het coronavirus COVID-i.9 te beperken.
Het koninklijk besluit van 03.04.1953 tot samenordening van de
wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken.
Het koninklijk besluit van 04.04.1.953 tot regeling van de uitvoering van de
wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken.
De wet van 28,12.1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en
betreffende het vergunningsrecht.

Het gecoórdineerd politiereglement Politiezone Assenede-Evergem vastgesteld
op de gemeenteraad van 25.O3.202L.

Verwijzingsdocumenten

o Aangifte slijterij van gegiste dranken en verkoop sterke dranken van pop-up
horecazaak Just-lnn.

r Uittreksel uit het centraal strafregister type 596. L-8 op naam van De Decker
Patricia.

r Uittreksel uit het centraalstrafregister type 596, 1-8 op naam van De Zutter
Jensen.

o Uittreksel van de gegevens van een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon
r Gids voor de horeca versie 08.05.202L. (horecaprotocol inzake

corona maatregelen)

Verantwoording

Zaakvoerder Jensen De Zutter stelde op 03.05.2021 de vraag aan het
gemeentebestuur tot het verlenen van een vergunning voor slijterij van gegiste
dranken en verkoop van sterke dranken voor verbruik ter plaatse voor de pop-
u p horecazaa k'J ust-l n n', Hasselstraat 22, 9968 Bassevelde.
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. De genoemde persoon beschikt over een blanco-uittreksel uit het Centraal

Strafregister type 596. 1-8.

r De hierboven genoemde drankgelegenheid voldoet aan de hygiënische

voorwaarden van de artikelen 5 en 6 van de gecoórdineerde wetsbepalingen

inzake de slijterijen van gegiste dranken en van het artikell0van de wet

betreffende het verstrekken van sterke dranken. De verklaring van inspecteur

Simons van 20.05.2021 bevestigt dit.
. ln politiezone Assenede-Evergem is het college van burgemeester en

schepenen bevoegd om de vergunning slijterij van gegiste dranken en verkoop

sterke dranken afte leveren.

. Bij de aanvraag werd de aanvangsdatum 29.05.2021 doorgegeven, maar de

aanvangsdatum van de pop-up is2L.O5.2O2L Dit werd verkeerdelijk

doorgegeven door de uitbater. De eerstvolgende zitting van het college van

burgemeester en schepenen vindt pas plaats op 25'05.2021

. Just-lnn opent op 21.05.2021. voor één dag'

o De definitieve slijterij van gegiste dranken en verkoop sterke dranken ter
plaatse zalworden voorgelegd op het college van burgemeester en schepenen

op25.O5.202L.
r ln afwachting van de goedkeuring voor de vergunning slijterij van gegiste

dranken en verkoop van sterke dranken ter plaatse is het noodzakelijk dat de

burgemeester reeds toestemming geeft voor de opening van de pop-up

horecazaak J ust-l n n op 2L.05.202L.

BESLUIT

Artikell
De burgemeester geeft toestemming aan Dhr. Jensen De Zutter, zaakvoerder

van de pop-up horecazaak Just-lnn, om op vrijdag 2I.05.2027 de zaak te

openen. Dit tot 22.00 uur en voor maximum 50 aanwezigen'

Art.2
De organisator dient zich te houden aan de actuele maatregelen opgelegd

door de overheid inzake COVID-19.

Art.3
Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan

- Dhr. Jensen De Zutter, Hasselstraat 22,9968 Bassevelde

Art.4
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 tot en met 288

van het decreet over het lokaal bestuu r van 22.L2.2017 '
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Art.5
Overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van
22.72.2077 wordt de toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht van
de bekendmaking van dit besluit.

Assenede, 27.05.202I

Burgemeester '

Philippe De Coninck
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