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Vencuru¡rt¡tc Pouneneoleue¡rr

-

B¡sussrnc rr'rz¡xe ¡e¡¡vnenc o.o. 4 ¿ur-r 2018 v¡H
MEVROUW KATLEEN EMMERECHTS.VANDAMME VOOR HET AANBRENGEN VAN AFFICHES IN DE
OPENBARE RUIMTE N.A.V. DE ROMMELMARKT GEORGANISEERD DOOR EN IN DE SCHOOL
..NoTRE DAME DE LA TRINITÉ'' oP zoNDAG 9 SEPTEMBER 2018
Her Couece,

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 14 mei 2007, houdende aanpassing
beslissing van de gemeenteraad van 9 mei 2006, houdende vaststelling Algemeen
Politiereglement, met ingang van 1 september 2006, zoals gewijzigd bij beslissingen van
3 juli 2006 en 26 maart 2007, hierna Algemeen Politiereglement genoemd;
Gelet op de aanvraag van 4 juli 2018 van mevrouw Katleen En¡n¡rRecnrs-VANDAMME,
waarbij zij toelating vraagt voor het aanbrengen van affiches in de openbare ruimte om
de rommelmarkt, die doorgaat op zondag 9 september 2018, georganiseerd door en in
de school "NorRe-DRn¡E DE LA TRrurÉ", Madeliefjeslaan 11, aan te kondigen, vanaf
maandag 20 augustus 2018;
Ovenrvegende

de

instelling door

het

Algemeen Politiereglement

van

een

vergunningsplicht op iedere aanplakking in de openbare ruimte;
Ovenruegende dat in het Algemeen Politiereglement nog andere verbodsbepalingen en
vergunningsvoorwaarden van toepassing zijn op deze activiteit; dat de aanvraag in deze
zin moet worden aangepast en uitgebreid;

Besturr:
Art.1

Aan mevrouw Katleen

EMMERECHTS-VANDAMMe,

wonende Varenslaan 27 te

1970Wezembeek-Oppem, wordt, onder voonvaarden bepaald in artikel 2,
vergunning verleend om in añruijking van de bepalingen van het Algemeen
Politiereglement, affiches in de openbare ruimte aan te brengen om de
rommelmarkt, die doorgaat op zondag 9 september 2018, georganiseerd door
en in de school "NoIRE-DAME DE LA TRtNtrÉ", Madeliefjeslaan 11, aan te
kondigen, vanaf 20 augustus 2018, meer bepaald:
Artikel 38: waarbij toelating wordt verleend om affiches in de openbare
ruimte aan te brengen, vanaf 20 augustus 2018, meer bepaald voor de
rommelmarkt van zondag 9 september 2018, georganiseerd door en in de
school
Art.2

..NornE-DRvE

DE LA TRINITÉ,'.

Deze vergunning wordt afgeleverd mits de strikte naleving van volgende
vooruvaarden uit het Algemeen Politiereglement:
Artikel 72: Het is verboden graszoden, planten, aarde stenen of materialen
weg te nemen op plaatsen die tot het openbaar domein van de gemeente
behoren, zonder daartoe de toelating te hebben gekregen.

Wie de bepalingen van dit artikel overtreedt, dient de oorspronkelijke
toestand te herstellen en wordt bestraft met een administratieve geldboete
van maximum 100 euro.
Art.3

Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art.4

Deze vergunning moet tijdens de gehele duur van het evenement ter plaatse
aanwezig zijn en moet op de eerste vraag van de controlerende overheid
getoond kunnen worden.

De secretaris,

De voorzitter,

(get.) Frédéric PErr,

(get. ) Geert RAYMAEKERS

Voor eensluidend uittreksel,
30 juli 2018
De algemeen directeur,

Perrr

