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burgemeesterbesluiten GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 17 februari 2022

Secretarie

1 2022_BURG_00014 Besluit tot het nemen van de nodige maatregelen 
in het kader van het huidige stormweer - 
Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Kris Declercq

Beschrijving
Juridische grond
Op grond van artikel 133 van de nieuwe gemeentewet is de burgemeester belast met de 
uitvoering van de wetten, de decreten, de ordonnanties, de verordeningen en de 
besluiten van de Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de 
Gemeenschapscommissies, de provincieraad en de bestendige deputatie van de 
provincieraad, tenzij zulks uitdrukkelijk aan het college van burgemeester en schepenen 
of aan de gemeenteraad is opgedragen.

Op grond van artikel 135§2 van de nieuwe gemeentewet hebben de gemeenten tot taak 
in het voorzien ten behoeve van de inwoners in een goede politie, met name over de 
veiligheid en de rust op de openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen.

Context en argumentatie
Door het actuele stormweer, gepaard met hevige rukwinden en het feit dat op sommige 
plaatsen zich hoogstammige bomen bevinden die een potentieel gevaar vormen bij 
ontworteling dringt een besluit van de burgemeester zich op.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen aan dit besluit.

Besluit
Artikel 1
Hierbij wordt bevel gegeven tot afsluiting van volgende locaties binnen de stad, in het 
kader van de openbare veiligheid, en dit van vrijdagochtend 18 februari 2022 om 8u00 
tot en met zondag 20 februari 2022 tot zonsopgang :

 Noordhof
 Grote Bassin
 Geitepark
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 Sint-Sabastiaanspark
 Pastoorsbos
 Park Van De Walle
 Kleiputten
 Bergmolenbos

Artikel 2
Een afschrift van dit besluit zal verstuurd worden aan de :

 Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, Burgemeester 
Nolfstraat 10a, 8500 Kortrijk

 Politierechtbank West-Vlaanderen (piet.vantieghem@just.fgov.be)
 Commissaris Bart Muyllaert, Politiezone RIHO (bart.muyllaert@police.belgium.eu)
 Gouverneur (gouverneur@west-vlaanderen.be) en de Griffie van het 

provinciebestuur (griffie@west-vlaanderen.be)
 Toezichthoudende overheid (via het digitaal loket)

Artikel 3
Dit besluit wordt na goedkeuring bekend gemaakt op de website van de Stad Roeselare 
cfr. artikels 285, 286 en 287 van het decreet lokaal bestuur en opgenomen in het 
register van de bekendmakingen.

Aldus gedaan in zitting van 17 februari 2022

Namens de burgemeesterbesluiten

Geert Sintobin
Algemeen directeur

Kris Declercq
Burgemeester

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Krachtens art. 126 van de nieuwe gemeentewet


