Stad MESEN
Provincie WEST-VLAANDEREN
Arrondissement IEPER
Zusterstad Featherston (Nieuw-Zeeland)

POLITIEBESLUIT VAN DE BURGEMEESTER
Muziekrepetities in de Vredesschool - nachtlawaai
DE BURGEMEESTER,
Gelet op het Decreet van 22 december 2017 over het Lokaal bestuur, inzonderheid de artikelen 285
t/m 288 en 330;
Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij wet van 26 mei 1989, inzonderheid de artikelen
119, 133, 135 §2, ingevoegd bij wet van 27 mei 1989, en hernummerd bij de wet van 27 mei 1989
en gewijzigd bij het K.B. van 30 mei 1989;
Gelet op de zonale politieverordening “openbare orde” van de politiezone Arro Ieper, inzonderheid
Hoofdstuk 4 (openbare rust), de artikelen 4.1.1 t/m 4.1.7;
Overwegende dat het naar aanleiding van recente klachten door buurtbewoners noodzakelijk is om
maatregelen te treffen om de overlast door nachtlawaai naar aanleiding van muziekrepetities in de
Vredesschool in de Ketelstraat 6 te beperken;
BESLUIT :
Art. 1 : Het is ter gelegenheid van de muziekrepetities door de Koninklijke Fanfare van Mesen in de
Vredesschool, Ketelstraat 6 te Mesen verboden om op woensdag na 24.00u en op zaterdag
na 01.00u door het maken van rumoer of lawaai, op welke wijze dan ook, de openbare rust
te verstoren.
Art. 2 : De overtreder van het in het eerste lid bepaalde verbod, wordt bestraft met een
administratieve geldboete van minimum € 125 tot maximum € 300, voor zover de Procureur
des Konings binnen de twee maanden vanaf de ontvangst van het proces-verbaal op het
parket de ambtenaar niet inlicht welk gevolg (instellen onderzoek, vervolgen of seponeren)
hij zal geven aan de zaak of indien hij binnen die twee maanden beslist niet te vervolgen.
Art. 3 : Deze verordening wordt van kracht de dag waarop ze bekend wordt gemaakt door publicatie
op de gemeentelijke website.
Art. 4 : Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar :
De Koninklijke Fanfare van Mesen
Het Agentschap voor binnenlands bestuur (digitaal loket)
Lokale politie PZ Arro Ieper dienst operaties;
Korpschef van de lokale politie Arro Ieper;
De Hoofdgriffier van de Correctionele Rechtbank te Ieper;
De Hoofdgriffier van de bevoegde Politierechtbank.
Art. 5 : Dit besluit wordt ter kennis gebracht van de gemeenteraad in de eerstvolgende zitting.
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Gedaan te Mesen, op 25 juli 2022.
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