UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD.
Vergadering van 22 juni 2020.
Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter; S. Lathouwers, J. Van den Bergh, J.
Oerlemans, S. Hoppenbrouwers, M. De Bock, schepenen; K. Vanhees, H. De Schepper, M.
Aerts, J. Van Esbroeck, C. De Rydt, D. Van Aert, I. Verhaert, J. Duerloo, S. Van Looveren, C.
De Roeve, H. Beyers, D. Beyers, G. Delcroix, L. Van den Keybus, A. Van der Poel, I.
Bosmans, S. Devos, raadsleden ;
V. Gabriels, algemeen directeur.
Verontschuldigd: W. Peeters en M. Beyers, raadsleden.
Onderwerp: Punt 1: Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester van 18 mei 2020 over
de heropstart van de wekelijkse markt en de organisatie van de streek- en biomarkt.
De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting,
Gelet op het artikel 134 § 1 van de Nieuwe Gemeentewet dat stelt dat de burgemeester in het
geval van vrees voor ernstige verstoring van de openbare rust en veiligheid
politieverordeningen kan opstellen onder de voorwaarde dat hij zijn besluit daarna al dan niet
ter bekrachtiging voorlegt aan de gemeenteraad;
Gelet op de artikels 133 en 135, § 2, tweede en zevende lid van de Nieuwe Gemeentewet die
bepalen dat de burgemeester alle maatregelen mag nemen met een individuele of bijzondere
draagwijdte die tot doel hebben om binnen de grenzen van de gemeente de openbare
veiligheid, rust of gezondheid te waarborgen;
Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante
en kermisactiviteiten;
Gelet op de wet van 4 juli 2005 tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de
uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten;
Gelet op het koninklijk besluit van 24 september betreffende de uitoefening en de organisatie
van ambulante activiteiten;
Gelet op het raadbesluit van 20 december 2007 houdende goedkeuring van het reglement op
de ambulante activiteiten;
Gelet op de ministeriële brief van 14 mei 2020 inzake het beheer van de openbare ruimte bij
de heropstart van de openbare markten;
Gelet op het ministerieel besluit van 15 mei 2020 houdende wijziging van het ministerieel
besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken;

1/3

Overwegende dat het coronavirus de verschillende overheden dwingt tot het nemen van
dwingende maatregelen;
Gelet op het feit dat de Nationale Veiligheidsraad op 13 mei 2020 besliste dat openbare
markten opnieuw mogen georganiseerd worden vanaf 18 mei 2020; dat als voorwaarden voor
de heropening gesteld wordt dat de lokale overheid zijn akkoord verleend aan organisatie van
de lokale markt; dat er maximum 50 marktkramen mogen staan, dat er een veilig circulatieplan
moet zijn en dat de bezoekers de afstandsregels die gelden tijdens de coronacrisis
respecteren;
Gelet op het feit dat de lokale markt in Kalmthout steeds wordt georganiseerd op zaterdag en
dat deze markt in normale omstandigheden doorgaat op het marktplein;
Gelet op het feit dat het bestuur eveneens toelating heeft verleend voor de organisatie van een
streek- en biomarkt op het plein dat gelegen is voor het gebouw van de gemeentelijke
bibliotheek aan de Driehoekstraat; dat deze markt op geregelde basis wordt georganiseerd;
Gelet op de vergadering van de lokale veiligheidscel op 15 mei 2020 waar de heropening van
de lokale markt werd besproken in aanwezigheid van de burgemeester, de lokale politie, de
marktleider en de andere leden van de veiligheidscel; dat de lokale veiligheidscel zijn
instemming verleende aan de heropening van de lokale markt mits inachtneming van de
voorwaarden zoals gesteld door de Nationale Veiligheidsraad;
Overwegende dat het daarom aangewezen is om de organisatie van de lokale markt opnieuw
toe te laten vanaf 18 mei 2020 mits het stellen van een aantal voorwaarden specifiek voor de
markt in Kalmthout;
Gelet op het artikel 63 van het decreet van 22 december 2017 dat de bevoegdheden van de
burgemeester vastlegt en waarbij de burgemeester wordt opgelegd om de gemeenteraad te
informeren over de wijze waarop hij die bevoegdheid uitoefent als die daarom verzoekt;
Gelet op het besluit van de burgemeester van 18 mei 2020 over de heropstart van de wekelijkse
markt en de organisatie van de streek- en biomarkt;
Overwegende dat het nu aan de gemeenteraad toekomt om dit besluit van de burgemeester te
bekrachtigen;

BESLUIT: met 23 jastemmen van Clarisse De Rydt, Inneke Bosmans, Inga Verhaert, Jan
Van Esbroeck, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Stephanie Devos, Koen
Vanhees, Hans De Schepper, Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter
Beyers, Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Didier Van Aert, Sandra Hoppenbrouwers,
Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans en Lukas Jacobs.
Artikel 1.De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van 18 mei 2020 van de burgemeester over de
heropstart van de wekelijkse markt en de organisatie van de streek- en biomarkt.
Het besluit van 18 mei 2020 van de burgemeester wordt integraal aan dit besluit gehecht.
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Artikel 2.De gemeenteraad beslist dat de uitvoering van het besluit van 18 mei 2020 van de
burgemeester voor onbepaalde tijd dient te worden verder gezet tot dit besluit door de
burgemeester wordt opgeheven.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:

Bij bevel:
De algemeen directeur

De voorzitter
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POLITIEVERORDENING VOOR DE HEROPSTART VAN DE WEKELIJKSE MARKT EN
DE ORGANISATIE VAN DE STREEK- EN BIOMARKT.
De burgemeester,
Gelet op het artikel 11 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt;
Gelet op het artikel 134 § 1 van de Nieuwe Gemeentewet dat stelt dat de burgemeester in
het geval van vrees voor ernstige verstoring van de openbare rust en veiligheid
politieverordeningen kan opstellen onder de voorwaarde dat hij zijn besluit daarna al dan niet
ter bekrachtiging voorlegt aan de gemeenteraad;
Gelet op de artikels 133 en 135, § 2, tweede en zevende lid van de Nieuwe Gemeentewet
die bepalen dat de burgemeester alle maatregelen mag nemen met een individuele of
bijzondere draagwijdte die tot doel hebben om binnen de grenzen van de gemeente de
openbare veiligheid, rust of gezondheid te waarborgen;
Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van
ambulante en kermisactiviteiten;
Gelet op de wet van 4 juli 2005 tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de
uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten;
Gelet op het koninklijk besluit van 24 september betreffende de uitoefening en de organisatie
van ambulante activiteiten;
Gelet op het raadbesluit van 20 december 2007 houdende goedkeuring van het reglement
op de ambulante activiteiten;
Gelet op de ministeriële brief van 14 mei 2020 inzake het beheer van de openbare ruimte bij
de heropstart van de openbare markten;
Gelet op het ministerieel besluit van 15 mei 2020 houdende wijziging van het ministerieel
besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken;
Overwegende dat het coronavirus de verschillende overheden dwingt tot het nemen van
dwingende maatregelen;
Gelet op het feit dat de Nationale Veiligheidsraad op 13 mei 2020 besliste dat openbare
markten opnieuw mogen georganiseerd worden vanaf 18 mei 2020; dat als voorwaarden
voor de heropening gesteld wordt dat de lokale overheid zijn akkoord verleend aan
organisatie van de lokale markt; dat er maximum 50 marktkramen mogen staan, dat er een
veilig circulatieplan moet zijn en dat de bezoekers de afstandsregels die gelden tijdens de
coronacrisis respecteren;
Gelet op het feit dat de lokale markt in Kalmthout steeds wordt georganiseerd op zaterdag en
dat deze markt in normale omstandigheden doorgaat op het marktplein;
Gelet op het feit dat het bestuur eveneens toelating heeft verleend voor de organisatie van
een streek- en biomarkt op het plein dat gelegen is voor het gebouw van de gemeentelijke
bibliotheek aan de Driehoekstraat; dat deze markt op geregelde basis wordt georganiseerd;
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Gelet op de vergadering van de lokale veiligheidscel op 15 mei 2020 waar de heropening
van de lokale markt werd besproken in aanwezigheid van de burgemeester, de lokale politie,
de marktleider en de andere leden van de veiligheidscel; dat de lokale veiligheidscel zijn
instemming verleende aan de heropening van de lokale markt mits inachtneming van de
voorwaarden zoals gesteld door de Nationale Veiligheidsraad;
Overwegende dat het daarom aangewezen is om de organisatie van de lokale markt
opnieuw toe te laten vanaf 18 mei 2020 mits het stellen van een aantal voorwaarden
specifiek voor de markt in Kalmthout;
Overwegende dat de aanvraag betrekking heeft op de organisatie van een evenement op het
publiek domein;
Overwegende dat dit besluit bij hoogdringendheid wordt genomen gelet op de vrijwaring van
de gezondheid van de bezoekers van de lokale markt;
BESLUIT:
Artikel 1.Er wordt toelating gegeven tot de organisatie van de lokale markt die wekelijks
wordt georganiseerd op het marktplein van Kalmthout.
Deze toelating wordt verleend onder de volgende voorwaarden:
-

De social distance-regels moeten worden gerespecteerd.
Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op de markt
bedraagt 218 bezoekers.
Het dragen van een mondmasker is verplicht voor marktkramers en hun
personeel
Voor klanten wordt het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen.
Middelen om de nodige handhygiëne te garanderen moeten ter
beschikking gesteld worden bij de ingang en uitgang van de markt door
het gemeentebestuur.
De marktkramers moeten eveneens handgels ter beschikking stellen.
Eten en drinken kunnen niet op de markt worden geconsumeerd. Er
mogen geen etenswaren of dranken in de vorm van proeverijen aan de
klanten worden aangeboden.
Er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren
hoeveel klanten er op de markt aanwezig zijn.
Er wordt een eenrichtingsverkeerplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en
uitgangen tot en van de markt (plan gaat als bijlage)
Er wordt individueel gewinkeld. Een uitzondering wordt gemaakt voor een
volwassene die minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een
persoon die nood heeft aan begeleiding vergezelt;
De marktzone is toegankelijk voor bezoekers van 08.00 uur tot en met
12.30 uur.
Er wordt niet meer tijd genomen dan noodzakelijk en gebruikelijk om
boodschappen te doen.

Het toezicht op de naleving van deze voorwaarden wordt uitgevoerd door de
marktleider René Van den Buijs, door andere personen aangeduid door de
marktleider of door ambtenaren van de gemeente Kalmthout.
De wekelijkse markt zal opnieuw volgens de hierboven vermelde maatregelen
worden ingericht vanaf zaterdag 23 maart 2020.
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Art. 2.Er wordt vanaf zondag 5 juli 2020 toelating gegeven voor het organiseren van de
maandelijkse streek- en biomarkt op het pleintje voor het gebouw van de gemeentelijke
bibliotheek aan de Driehoekstraat.
Deze toelating wordt verleend onder de volgende voorwaarden:
-

De social distance-regels moeten worden gerespecteerd.
Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op de markt
bedraagt 80 bezoekers.
Het dragen van een mondmasker is verplicht voor marktkramers en hun
personeel
Voor klanten wordt het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen.
Middelen om de nodige handhygiëne te garanderen moeten ter
beschikking gesteld worden bij de ingang en uitgang van de markt door
het gemeentebestuur.
De marktkramers moeten eveneens handgels ter beschikking stellen.
Eten en drinken kunnen niet op de markt worden geconsumeerd. Er
mogen geen etenswaren of dranken in de vorm van proeverijen aan de
klanten worden aangeboden.
Er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren
hoeveel klanten er op de markt aanwezig zijn.
Er wordt een eenrichtingsverkeerplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en
uitgangen tot en van de markt (plan gaat als bijlage).
Er wordt individueel gewinkeld. Een uitzondering wordt gemaakt voor een
volwassene die minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een
persoon die nood heeft aan begeleiding vergezelt;
De marktzone is voor bezoekers toegankelijk van 10.00 uur tot en met
14.00 uur.
Er wordt niet meer tijd genomen dan noodzakelijk en gebruikelijk om
boodschappen te doen.

Het toezicht op de naleving van deze voorwaarden wordt uitgevoerd door de
marktleider René Van den Buijs, door andere personen aangeduid door de
marktleider of door ambtenaren van de gemeente Kalmthout.
Art. 3.Dit besluit zal volgens de bepalingen van het artikel 287 van het Decreet Lokaal
Bestuur worden bekend gemaakt.
Art. 4.Dit besluit wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraad in zijn
eerstvolgende zitting.
Gegeven te Kalmthout op 18 mei 2020
De burgemeester

Lukas Jacobs

