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Domein: Algemeen, bestuur, veiligheid en welzijn
PUNT 21: PAASSTOET VROLINGEN 22/04/2019
Voorgeschiedenis/aanleiding
Aanvraag vanwege Buurtcomité Vrolingen voor het organiseren van een Paasstoet voor de kinderen
van Vrolingen tot 12 jaar op maandag 22 april 2019 van 1
13.30 tot 15.00 uur.

Juridische grondslag
Decreet lokaal bestuur van 22.12.2017, gecoördineerd
Gemeentedecreet van 15.07.2005, gecoördineerd
Nieuwe gemeentewet van 24.06.1988, gecoördineerd
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Toelichting (feiten en context)
Deze jaarlijkse paasstoet vertrekt en komt aan in de Kortessemstraat (aan Xa 4) en komt doorheen
Mollekestraat, Vinkenlaan, Merellaan, gedeelte Zangstraat en er zullen paaseieren geraapt kunnen
worden op de weide naast de vroegere terreinen van SV Vrolingen. De groep met kinderen en ouders
zal begeleid worden met een wagen voor en achteraan de stoet. Men vraagt politiebegeleiding
en/of begeleiding door de gemeenschapswacht. De stoet gaat door op paasmaandag 22 april 2019
van 13.30 tot 15.00 uur
Adviezen
Als doortocht positief geadviseerd door de politie.
BESLUIT:
Het college beslist:
Art. 1 Toelating te verlenen voor deze doortocht op 22/04/2019 van 13.30 tot 15.00 uur.
Art. 2 Er zal naar jaarlijkse gewoonte een politieagent voorzien zijn.
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Art. 3 De begeleiders van het buurtcomité zullen naar behoren de doortocht begeleiden aangezien er
geen gemeenschapswacht voorhanden is. Begeleiding door de politie wordt voorzien.
Art. 4 Het gemeentebestuur verklaart met nadruk alle aansprakelijkheid af te wijzen in verband met
of naar aanleiding van ongevallen die door de organisatie worden veroorzaakt.
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