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Her Colleoe,

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 14 mei 2007, houdende aanpassing
beslissiåg van de gemeenteraad van 9 mei 2006, houdende vaststelling Algemeen
politiere{lement, mét ingang van 1 september 2006, zoals gewijzigd bij beslissingen
van a 1uñ2006 en 26 maárt ZbOZ, hierna Algemeen Politiereglement genoemd;
Gelet op de aanvraag d.d. 29 augustus 2018, ontvangen op 27 september 2018, van

van het

Feestcomité, namens de
oudervereniging van de Franstalige gemeentelijke basisschool "Her Hoevere", waarbij

mevrouw Nadine ÞlenLenu, voorzitster

zij toelating vraãgt voor het aanbrengen van een spandoek op de privéhaag, waarvoor
van de Bosweg met de
)i iet akkóord vãn de eigenaar bekwam, gelegen op de hoekplaatsvindt
in de herfst en
respectievelijk
die
då Grunnelaan, teneinde de rommelmarkt
hetevenement,
aan
voorafgaand
periodevan2weken
in
de
de lente, aan te kondigen,
meer bepaald voor diherfstrommelmarkt vanaf zondag 23 september 2018 en voor de
lenterommelmarkt vanaf zaterdag 10 maart 2019 en de jogging vanar 21 april 2019;
Ovenruegende de instelling door het Algemeen Politiereglement
vergunningsplicht op iedere aanplakking in de openbare ruimte;

van

een

Overwegende dat in het Algemeen Politiereglement nog andere verbodsbepalingen en
uergunriingsvoorwaarden vãn toepassing zijn op deze activiteit; dat de aanvraag in
dez.e zin moet worden aangepast en uitgebreid;
BESLUIT:

Art.1

Aan mevrouw Nadine Plenlenu, voorzitster van het Feestcomité, namens de
oudervereniging van de Franstalige gemeentelijke basisschool "Her HoeverE",
wordt, ondei vãorwaarden bepaald in artikel 2, vergunning verleend om in
afwijking van de bepalingen van het Algemeen Politiereglement een spandoek
aan te brengen op de privéhaag, waarvoor zij het akkoord van de eigenaar
bekwam, getegen op de hoek van de Bosweg met de de Grunnelaan, teneinde
de rommelmait<t C¡e respectievelijk plaatsvindt in de herfst en de lente, en de
jogging van de Franstalige gemeentelijke basisschool "Her Hoevere" aan te
i<onOigên, in de periode van 2 weken voorafgaand aan het evenement, nl. voor
de hêrfstrommelmarkt vanaf donderdag 27 september 2018, voor de
lenterommelmarkt vanaf 10 maart 2019 en voor de jogging vanaf 2l april 2019,
meer bepaald:

Artikel 38: waarbij toelating wordt verleend in de openbare ruimte, op de privé-

haag, gelegen op de hoek van de Bosweg met de de Grunnelaan, een
spandoek aan te brengen, in de periode van 2 weken voorafgaand aan het

evenement, meer bepaald voor de herfstrommelmarkt vanaf donderdag
27 september 2018, voor de lenterommelmarkt vanaf zondag l0 maart 2019 en
voor de jogging vanaf zondag 21 april2019.

Att.2 Deze vergunning wordt

afgeleverd mits de strikte naleving van volgende

voonruaarden 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
lOO EUR.

Art.3

Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Arl.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.
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