
 

Uittreksel uit de notulen van de BURGEMEESTER 

 

Besluit tot het openen van Egymaro, Otegemstraat 183, 8550 Zwevegem. 

Opgemaakt op 3 maart 2022. 

 

Bevoegdheid 

- Artikelen 159, 162 en 190 van de grondwet. 

- Artikel 63 van het decreet lokaal bestuur. 

- Artikel 134quinquies van de nieuwe gemeentewet. 

Juridische grond 

- Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 134 quinquies. 

- Besluit van de burgemeester van 18 oktober 2021, tot het sluiten van Egymaro, Otegemstraat 183, 8550 

Zwevegem, voor de duur van 6 maanden. 

Verwijzingsdocumenten 

E-mail de dato 23 februari 2022, met voorlegging van huurovereenkomst op naam van Best Go en 

overeenkomst van overname van de inboedel door de heer Mirza Khan Ali. 

Motivering 

Gelet op burgemeesterbeslissing tot sluiting van de zaak Egymaro op 18 oktober 2021, op basis van 

plaatsvinden van feiten van mensenhandel en/of mensensmokkel, en herhaaldelijke recidive in hoofde van 

Walaa Elsayed; 

Gelet op overleg met de heer Ali Mohibullah en Mirza Khan Ali op 15 februari 2022, waarbij werd gesteld dat 

de zaak integraal werd overgenomen door de heer Mirza Khan Ali/Best Go; 

Gelet op de e-mail de dato 23 februari 2022, waarbij de nodige bewijsstukken werden bezorgd die aantonen 

dat de heer Mirza Khan Ali inderdaad de nieuwe uitbater is; 

Overwegende dat de bezorgde bewijsstukken na onderzoek legitiem lijken te zijn; 

Overwegende dat de sluiting van de zaak Egymaro gebaseerd was op feiten gepleegd door de heer Walaa 

Elsayed; 

Overwegende dat er geen verdere gronden zijn om de sluiting aan te houden nu de heer Walaa Elsayed niet 

langer uitbater is; 

Overwegende dat sluiting van de zaak werd bevolen tot en met 17 april 2022; 

BESLUIT 

Artikel 1 

De burgemeester beslist het bevel tot sluiting van Egymaro, Otegemstraat 183, 8550 Zwevegem, op te 

heffen vanaf heden. 

Artikel 2 

Aan volgende partijen wordt een eensluidend afschrift bezorgd van deze beslissing: 

- De heer Mirza Khan Ali, zaakvoerder van Egymaro. 

- De heer Andy Wydoodt, hoofdinspecteur politiezone Mira. 



 

Voor eensluidend afschrift, 

Zwevegem, 4 maart 2022 

 

 

 

 

 Jan Vanlangenhove Marc Doutreluingne 

 algemeen directeur burgemeester 


