PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
ARRONDISSEMENT VEURNE
GEMEENTE DE PANNE
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
De gemeenteraad in zitting van 14 mei 2020.
Aanwezig: S. Van Damme, voorzitter, B. Degrieck, burgemeester, W. Janssens, C. Verbrugge,
S. Buyens, N. Luyssen, M. Vandermeeren, schepenen, E. Vanhee, J. Blieck, P. George, A. Woestijn,
F. Buyse, C. Delrive, A. Vanheste, A. Debaeke, B. Dequeecker, M. Hauspie, P. Demuysere, D. Butstraen,
G. Vandevelde, D. Nevens, gemeenteraadsleden, W. Jonckheere, algemeen directeur
Algemeen Gemeentelijk Politiereglement. Artikel 13 bis. Vaststelling. Artikel 227, paragraaf 5.
Intrekking en hervaststelling.
De gemeenteraad,
Gelet op de wetgeving, zijnde:
- het decreet over het lokaal bestuur van 27 december 2017, in het bijzonder art. 40 en 41;
Gelet op de voorgaande besluiten, zijnde:
- de beslissing van de gemeenteraad van 5 januari 1986 houdende de vaststelling van het algemeen
gemeentelijk politiereglement, laatst gewijzigd bij beslissing van de gemeenteraad van 9 maart
2020;
Gelet op de motivering van onderhavig besluit, zijnde:
- Door de langdurige periodes van neerslag is er een verhoogde nood aan het vergemakkelijken van
waterinsijpeling. Het is wenselijk om de verharding te verminderen waar mogelijk. Het toelaten van
tegeltuintjes past binnen deze denkwijze.
- Tegeltuintjes zorgen niet alleen voor insijpeling, maar ook voor natuurlijke afkoeling van
verstedelijkte gebieden; ze vangen fijn stof op, zorgen voor kleine biotoopjes, voor allerlei fauna en
ze helpen het grondwater op peil te houden;
- Er wordt voorgesteld om artikel 13bis, zoals voorgesteld in bijlage, toe te voegen.
- Wegens de uitbreiding van artikel 13 dient ook artikel 227, paragraaf 5 aangepast te worden. Verder
wordt de extra bepaling rond de toelating van tegeltuitjes toegevoegd aan artikel;
BESLIST

met algemeenheid van stemmen

Art.1:

Artikel 13bis van het Algemeen Gemeentelijk Politiereglement wordt vastgesteld zoals
toegevoegd in bijlage.

Art.2:

Artikel 227 paragraaf 5 wordt als volgt opnieuw vastgesteld:
De eigenaars, huurders of vruchtgebruikers zijn verplicht ervoor te zorgen dat de voetpaden,
de vergunde tegeltuintjes en de goten voor hun eigendommen in reine staat zijn en de
modder, vuilnis en onkruid die er zich bevinden, weggeruimd worden. Tevens moeten zij
ervoor zorg dragen dat de rioolrooster, de straatgoten en de voetpaden vrij blijven.

Art.3:

Deze beslissing treedt in werking op 1 juni 2020.

Art.4:

Een afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan:
- de griffie van de politierechtbank te Veurne
- de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Veurne
- de politiecommissaris
- de sanctionerende ambtenaar
- de dienst Milieu
- de dienst Omgeving & Ruimtelijk Beleid
- de dienst Communicatie & Onthaal
- de afdeling Technische Zaken
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