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Algemeen bestuur - gemeentelijke administratieve sancties
met betrekking tot de administratieve sancties - wijziging.
aanwez¡g

-

gemeentelijk reglement

Odette VAN HAMME, voozitter van de gemeenteraad;
Koen LOETE, burgemeester;

Freddy DEPUYÐT, Christophe DE WAELE, Ðirk VAN ÐE VEtÐE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK,
Bob D'HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAERT, schepen/voozitter OCMW zonder stemrecht;
Janvier BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE,IU€arde-DE-JAE€ER, Caroline D'AUBIOUL, Filip LECOMPTE,
Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER, Gertjan BLOMME, Tineke VERSTRAETE, Rudi DESMET, Paul

VERSTRAETE, Filip SMET, Rita GYSELS, Ann EGGERMONT, Hilde LAMPAERT, Peter DE GRAEVE, Sofie
VERMEULEN en Janick SMESSAERT gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN - stadssecretaris

De gemeenteraad,
Gelet op de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het gemeentedecreet;

Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties,
gewijzigd bij de wet van 21 december 2013 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken
(GAS-wet) en op de uitvoeringsbesluiten;

Gelet op de omzendbrieven dd. 23 december 2013 en 22 juli 2014 van de Vice-Eerste Minister
en de Ministervan BinnenlandseZaken en Gelijke Kansen, waarbij uitleg verschaftwordt bij de
nieuwe regelgeving aangaande de gemeentelijke administratieve sancties;

Gelet op het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo, goedgekeurd in zitting van de
gemeenteraad van 25 februari 2008;
Gelet op zijn beslissing van 29 juni 2009 houdende gemeentelijke administratieve sancties bepalingen in het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo die aanleiding kunnen zijn voor
een administratieve sanctie;
Gelet op zijn beslissing van 27 juni 2011 houdende goedkeuring van het gewijzigd gemeentelijk
reglement met betrekking tot de administratieve sancties;

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van '18 april 2017
aangaf de datum voor het uitreiken van vergunningen voor terrassen te willen aanpassen van
16 apriltot 1 oktober naar 1 apriltot 1 oktober;

Overwegende dat hiervoor een wijziging van het reglement dd. 29 juni 2009 houdende
gemeentelijke administratieve sancties - bepalingen in het algemeen politiereglement voor de
stad Eeklo en van het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo, goedgekeurd in zitting van
de gemeenteraad van 25 februari 2008 nodig is;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
BESLUIT met eenparigheid van stemmen

Artikel I
De gemeenteraad keurt de volgende aanpassing in het reglement dd. 29 juni 2009 houdende
gemeentelijke administratieve sancties - bepalingen in het algemeen politiereglement voor de
stad Eeklo die aanleiding kunnen zijn voor een administratieve sanctie goed:

Artikel16 (GAS)
Het plaatsen van open of overdekte terrassen is toegestaan mits het bekomen van een
voorafgaande vergunning van de bevoegde wegbeheerder voor inname van openbaar domein
en - in voorkomend geval- mits het bekomen van de nodige stedenbouwkundige vergunning.
Vergunningen kunnen uitgereikt worden voor open terrassen van I april tot 1 oktober, voor
overdekte en verwarmde terrassen van I januari tot 31 december.
Alle aanvragen moeten ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen,
lndustrielaan 2, 9900 Eeklo. ln voorkomend geval zal de stad advies inwinnen bij het
Agentschap Wegen en Verkeer (kortweg AWV) Zowel AWV als de stad geven een vergunning
af.
Deze vergunning wordt verleend tot wederopzegging. De vergunninghouder kan hieraan geen
enkel ander recht ontlenen.

De door de stad en AWV verleende vergunning met plan moet in de zaak bewaard worden en
kan steeds worden opgevraagd door AWV, de politie of een bevoegde ambtenaar van de stad
Eeklo.

Alle bepalingen van deze vergunning zijn tevens bindend voor de vertegenwoordigers en
rechtverkrijgenden van de vergunninghouder. Een vergunninghouder die het vergunde object
aan derden overdraagt, moet de administratie daarvan op de hoogte brengen, anders blijft hij
gebonden tot de betaling van het recht. Hij dient de bevoegde administratie eveneens te
waarschuwen als hij het vergunde object verwijdert of als hij aan het vergunde object een
verandering aanbrengt waardoor het verschuldigde recht vermindert. Doet hij dat niet, dan blijft
het in het vergunningenbesluit opgelegde recht onverminderd van toepassing. Bij ontheffing van
de vergunning moet de vergunninghouder het openbaar domein ontruimen binnen de maand
volgend op de maand van de opzegging.
Bij de aanvraag moet het volgende worden vermeld:

-

detailplan waarop àlle afmetingen met betrekking tot de constructie en de afstand

-

foto van de gevel;

tot de stoeprand worden vermeld;
materiaalkeuze;
kleurkeuze.

Artikel2
Deze wijziging zal worden opgenomen in het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo,
goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 25 februari 2008.

Artikel 3
Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstiþ de artikelen 186 en 187 van het
gemeentedecreet en treedt in werking vanaf de vijfde dag na bekendmaking ervan.
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