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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN 
VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN 

SCHEPENEN

Zitting van 26 juli 2021

Aanwezig: Bart Dochy, burgemeester-voorzitter
Greta Vandeputte, Geert Dessein, Sybille Geldhof, Wally Corneillie, schepenen
Henny Vandenweghe, algemeen directeur wnd.

Afwezig:
Verontschuldigd: Marijn De Vos, algemeen directeur

Vaststellen van een afwijking op de openingsuren en voorwaarden van de gemeentelijke 
speelpleinen en recreatie-infrastructuur in het kader van de speelpleinwerking

Bevoegdheid » Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 56, § 2.
Juridische grond » Beslissing van de gemeenteraad van 8 april 2021 over vaststellen van de 

algemene politieverordening, in het bijzonder artikel 360.
» Beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 augustus 

2020 over vaststellen van de openingsuren en voorwaarden van de 
gemeentelijke speelpleinen en recreatie-infrastructuur.

Feiten, context en 
argumentatie

» Tijdens de speelpleinwerking in juli en augustus blijven de animatoren van 
Zwiebel en Kjeunemie op donderdag en vrijdag regelmatig tot na 20 uur op 
het speelplein in het kader van bijeenkomsten die essentieel zijn voor de 
organisatie van de speelpleinwerking. Ten laatste om 22 uur verlaten zij het 
speelplein. 

» De algemene politieverordening, in het bijzonder rond overlast, blijft van 
toepassing. Desgevallend kan de politie optreden.

Besluit Het college van burgemeester en schepenen beslist:
Artikel 1
Volgende afwijking vast te stellen op de openingsuren en voorwaarden van de 
gemeentelijke speelpleinen en recreatie-infrastructuur:
- In het kader van bijeenkomsten die essentieel zijn voor de organisatie van de 

speelpleinwerking mogen de animatoren van Zwiebel en Kjeunemie op 
donderdag en vrijdag tot 22 uur aanwezig zijn op het speelplein.

Artikel 2
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» team P&O: deze beslissing publiceren op de gemeentelijke website (als 

toevoeging aan de algemene politieverordening) met vermelding van de 
publicatiedatum.

» team P&O: de beslissing melden aan de toezichthoudende overheid.
» team P&O: het bekendmakingsregister invullen.
» dienst vrije tijd: deze beslissing aanplakken aan de gebouwen van de 

speelpleinwerking.
Artikel 3
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» politiezone: 1.
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get. Henny Vandenweghe get. Bart Dochy
Algemeen directeur wnd. Burgemeester-voorzitter

Voor eensluidend uittreksel

Henny Vandenweghe
Algemeen directeur wnd.

Bart Dochy
Burgemeester-voorzitter
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