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BEKENDMAKING 
 

11. Bekendmaking afwezigheid gouverneur van zondag 13 maart 2022 tot en 
met zaterdag 19 maart 2022 wegens dienstreis. 

 
DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het 
statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie 
Vlaams-Brabant; 
 
Gelet op het feit dat de gouverneur van zondag 13 maart 2022 tot en met zaterdag 19 maart 
2022 afwezig is wegens een dienstreis; 
 
Overwegende dat er omwille van de continuiteit van de openbare dienst in de vervanging 
dient voorzien te worden; 
 
BESLUIT: 

De heer Koen Surdiacourt, kabinetschef van de gouverneur, wordt aangewezen om mij 
gedurende mijn afwezigheid van zondag 13 maart 2022 tot en met zaterdag 19 maart 2022 
te vervangen. 

Brugge, 10 maart 2022 

 

Carl Decaluwé (get.) 
Gouverneur van West-Vlaanderen 
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GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENINGEN EN REGLEMENTEN 
 
10. Overzicht van de gemeentelijke politieverordeningen en reglementen van 21/02/2022 – 11/03/2022 
 
Gemeente/Stad Onderwerp Vastgesteld door Datum 
Roeselare Wijzigingen aan het politiereglement – Retributiereglement 

bestuurlijke inbeslagname en bewaringen van voertuigen - 
Goedkeuring 

Gemeenteraad 21/02/2022 

Roeselare Politiebesluit burgemeester van 17 februari 2022 m.b.t. het nemen 
van de nodige maatregelen i.h.k.v. het bewaren van de openbare 
rust, orde en veiligheid omgeving Blommeplein en Polenplein - 
Bekrachtiging 

Gemeenteraad 21/02/2022 

Roeselare Politieverordening van de burgemeester van 21 februari 2022 tot 
invoering van het bestuurlijk beslad ter bestrijding van 
geluidsoverlast veroorzaakt door motorvoertuigen - Bekrachtiging 

Gemeenteraad 21/02/2022 

Roeselare Besluit tot het nemen van de nogige maatregelen in het kader van 
het stormweer van de voorbije dagen – Goedkeuring   

Besluit van de 
burgemeester 

22/02/2022 

Lendelede Gemeenteraadsbeslissing wijziging algemene politieverordening, 
met name het hoofdstuk selectieve inzameling van papier en karton 
en hoofdstuk PMD inzameling 

Gemeenteraad 24/02/2022 

Oudenburg Vaststelling van aanvullend verkeersreglement tot invoeren 
eenrichtingsverkeer in gedeelte van Cyriel Astaesstraat (ter hoogte 
van middenplein) 

Gemeenteraad 24/02/2022 

Oudenburg Vaststelling van een aanvullend verkeersreglement tot het inrichten 
van een voorbehouden parkeerplaats voor de marktbus in de 
Markstraat ter hoogte van het marktplein 

Gemeenteraad 24/02/2022 

Menen Tijdelijke politieverordening betreffende het fysiek vergaderen van 
de gemeenteraad en OCMW-raad in openbare zitting in CC De 
Steiger op woensdag 09.03.2022 wegens Covid-19 

Besluit van de 
burgemeester 

24/02/2022 

Zwevegem Besluit tot het openen van Egymaro, Ottegemstraat 183, 8550 
Zwevegem 

Besluit van de 
burgemeester 

03/03/2022 

  


