
 

Uittreksel uit de notulen van de BURGEMEESTER 

 

Besluit van de burgemeester tot sluiting van café De Beer, Otegemstraat 41, 8550 Zwevegem. 

Opgemaakt d.d. 22.09.2022 

 

Bevoegdheid 

- Grondwet, artikelen 159, 162 en 190. 

- Decreet lokaal bestuur, artikel 63. 

- Decreet lokaal bestuur, artikel 279 § 2, 285, 286 en 288. 

- Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikelen 133 io. 135 §2, 2e. 

Juridische grond 

- Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikelen 133 io. 135 §2, 2e en artikel 133 bis. 

Verwijzingsdocumenten 

- Bestuurlijk verslag van de politie van 21 september 2022. 

- Verslag van de hoorzitting van 22 september 2022. 

Situering 

Sedert juni 2022 wordt café ‘De Beer’, gelegen te Zwevegem, Otegemstraat 41, uitgebaat door Wouter Van 

Assche. Laatstgenoemde staat in de kruispuntbank der ondernemingen als enige uitbater bekend.  

Bijna sedert de start van de uitbating kwamen er frequent klachten over overdreven burenhinder, 

geluidsoverlast, en verstoring van de openbare orde, zowel aan de politie gericht, als rechtstreeks aan de 

burgemeester.  

Tussen 3 juli 2022 en 18 september 2022 waren er niet minder dan 19 meldingen en/of tussenkomsten van 

de lokale politie, wegens diverse vormen van overlast. 

Waar de tussenkomsten van de politie zich initieel beperkten tot een vermanend optreden, diende bij gebrek 

aan gunstig gevolg aan deze vermaningen, en wegens aanhoudend nachtlawaai en aanhoudende overlast,  

op 18 september 2022 effectief overgegaan te worden tot verbalisatie. Er werd bovendien ook een bestuurlijk 

verslag opgesteld waarvan de burgemeester kennis heeft genomen op 21 september 2022. Dit bestuurlijk 

verslag bevat onder andere een omstandige oplijsting van vastgestelde feiten van overlast en een niet-

limitatieve opsomming van klachtenmails.  

De uitbater werd op 22 september 2022 om 10 uur door de burgemeester gehoord op basis van de uitnodiging 

die hem aangetekend verstuurd werd op 14 september 2022. 

Situering 

De uitbating van café De Beer bracht en brengt een duidelijke verstoring van de openbare orde en openbare 

rust. De uitbater ontkent dit ook niet; hij betwist de herhaalde overtredingen van het sluitingsuur niet, evenmin 

als het aanhoudend nachtlawaai; dit blijkt duidelijk uit het bestuurlijk verslag en uit de hoorzitting.  

Uit deze zelfde bronnen blijkt ook dat de uitbater zich niet ten gronde realiseert hoe ernstig de toestand is. Hij 

meent dat de klachten over dit nachtlawaai overdreven zijn, en de buren weinig verdraagzaam zijn. Hij verwijst 

naar de feitelijke uitbating die hij ’s avonds en ’s nachts aan James Dury en Evy Dury toevertrouwt, zonder 



zijn persoonlijk toezicht. Laatstgenoemden kunnen of willen de situatie kennelijk niet in de hand houden. 

Tegelijk geeft de uitbater aan dat een overname in de maak is van de handelszaak door James Dury. 

Het is duidelijk dat het herhaaldelijk vermanend optreden van de lokale politie en de uitnodiging tot hoorzitting 

van de burgemeester niet afdoende bleken om betrokkene tot inzicht te laten komen, en tot een positief 

gevolg te leiden. 

Gezien de ernst van de feiten en het feit dat het herhaaldelijk optreden van de politie niet het verhoopte 

schuldinzicht en positief gevolg bracht, is een tijdelijke sluiting van de uitbating het enig mogelijk middel om 

een einde te stellen aan de verstoring van de openbare rust en de openbare orde. 

BESLUIT 

Artikel 1 

De burgemeester besluit café De Beer, Otegemstraat 41, 8550 Zwevegem te sluiten vanaf woensdag 28 

september 2022 tot en met woensdag 19 oktober 2022. 

Artikel 2  

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

- Wouter Van Assche, Leopoldstraat 4, 8550 Zwevegem; 

- Commissaris politiezone Mira. 

Artikel 3 

Ingeval de sluiting niet wordt nageleefd zal overgaan worden tot een verzegeling. 

Artikel 4 

Onderhavig besluit wordt door de gemeentediensten op een goed zichtbare plaats aan de inrichting 

aangebracht. 

Artikel 5 

De politiezone Mira staat in voor de controle van de naleving van dit besluit.  

Artikel 6 

Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij de 

toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-

klachtenformulier ofwel via aangetekende zending naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman 

Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen 

ontvangstbewijs op het adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-

site, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel. Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek 

tot nietigverklaring en/of schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State 

(afdeling bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel. Het verzoekschrift daartoe moet aan deze 

instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit ingediend volgens 

de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website van de Raad van State - 

http://www.raadvst-consetat.be). Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, 

betekening of kennisname van deze beslissing worden ingediend. Het verzoek tot schorsing bij uiterst 

dringende noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de 

Raad van State op straffe van onontvankelijkheid. Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften 

en termijnen van het Besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de 

afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

 

Voor eensluidend afschrift,  

Zwevegem, 26 september 2022 

 

 Jan Vanlangenhove Marc Doutreluingne 

 algemeen directeur burgemeester 


