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Verontschuldigd

Besprekingen en besluiten van het College

Technische dienst - Afdeling Wegen en verkeer - Evenement - Inname openbaar domein voor het 
plaatsen van een uitbreiding tijdelijk terras van Café 't Meuleken van 13.06.2021 tot en met 
31.10.2021.

Bevoegdheid 

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017 art. 56.

Wetten en Reglementen

 De wet van 16.03.1968 betreffende de politie van het wegverkeer.
 Het koninklijk Besluit van 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het 

wegverkeer en het gebruik van de openbare weg.
 Het Ministerieel Besluit van 11.10.1976 betreffende de minimumafmetingen en de bijzondere 

plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.
 Het Ministerieel Besluit van 07.05.1999 betreffende het signaleren van werken en 

verkeersbelemmeringen op de openbare weg.
 Het besluit van de gemeenteraad van 03.09.2009 betreffende Verkeer  Gemeentelijke 

aanvullende reglementen op de politie over het wegverkeer – Delegatie aan het college van 
burgemeester en schepenen.

 Het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017.
 De besluiten van de hogere overheid houdende dringende maatregelen om de verspreiding 

van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Verwijzingsdocumenten

 Het besluit van college van burgemeester en schepenen van 02.06.2015 houdende 
reglementering bij het plaatsen van een tijdelijk terras op openbaar domein.

 Het besluit van college van burgemeester en schepenen van 04.04.2017 houdende plaatsen 
tijdelijke terrassen op het openbaar domein – termijn.



 Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 02.04.2019 betreffende 
Evenement – Plaatsen tijdelijke terrassen op het openbaar domein – aanpassing termijn.

 Het plan ontvangen voor uitbreiding van tijdelijk terras van Café ’t Meuleken in Boekhoute 
enkel op zondag van 10.00 uur tot 13.00 uur in de periode van 13.06.2021 tot en met 
31.10.2021 aangevraagd door mevrouw Nelly Elias, Café ’t Meuleken.

Verantwoording

 Naar aanleiding van dit evenement is het noodzakelijk dat een aantal verkeersbeperkende 
maatregelen worden ingevoerd om de veiligheid van de terrasgebruikers en de voetgangers te 
verzekeren.

Stemmen 

Stemresultaat Met eenparigheid van stemmen

BESLUIT 

Artikel 1
De uitbreiding tijdelijk terras van Café ’t Meuleken op de rijweg in gedeelte Laureinpolderstraat ter 
hoogte van zijkant Café ’t Meuleken in Boekhoute is niet goedgekeurd.

Namens het college

Get. Frederik Willems Get. Philippe De Coninck
Algemeen directeur Burgemeester-voorzitter


		2021-06-10T17:33:06+0200
	Unknown


		2021-06-10T13:23:01+0200
	Unknown




