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Wetgeving




De algemene politieverordening van de gemeente Zonnebeke die door de gemeenteraad goedgekeurd werd op 11 februari 1988 – en opeenvolgende wijzigingen;
Beslissing van de gemeenteraad dd. 08 februari 2016 om de gemeentelijke politieverordening zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 1988 in te trekken;
Beslissing van de gemeenteraad dd. 08 februari 2016 om de zonale politieverordening
goed te keuren.

Documenten en voorgeschiedenis



Gemeenten mogen geen uitzonderingen uit de zonale verordeningen toestaan. Wel
mogen de gemeenten een aparte gemeentelijke verordening opmaken met daarin enkele lokale aandachtspunten die niet in de zonale verordening staan.
In de zonale verordening staan verschillende bepalingen m.b.t. ambulante handel
maar onderstaande specifieke locaties uit de gemeentelijke verordening dd. 23 februari 1988 werden niet opgenomen:
artikel 5.1.2.

Het is aan de personen die ambulante activiteiten uitoefenen verboden om hun waren
te verkopen of te koop aan te bieden op de navolgende locaties:
1. - op en in de omgeving van militaire begraafplaatsen en herdenkingsmonumenten
2. - gemeentelijk kasteeldomein in Zonnebeke en omgeving
3. - de diverse marktpleintjes in de gemeente en deelgemeenten
4. - de openbare parkings
5. - de sporthal, zijn parking en omgeving
6. - de OC’s, hun parking en omgeving
Financieel


Niet van toepassing

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee

Visum

Advies van de dienst en motivatie
Na positief advies van de lokale politie van Zonnebeke wordt er voorgesteld om aanvullend op de zonale verordening volgende gemeentelijke verordening goed te keuren:
Artikel 1:
Aanvulling op: Afdeling 2 - Privatief gebruik van openbare wegen en plaatsen
 Het is aan de personen die ambulante activiteiten uitoefenen verboden om hun waren
te verkopen of te koop aan te bieden op de navolgende locaties:
o op en in de omgeving van militaire begraafplaatsen en herdenkingsmonumenten
o gemeentelijk kasteeldomein in Zonnebeke en omgeving
o de diverse marktpleintjes in de gemeente en deelgemeenten
o de openbare parkings
o de sporthal, zijn parking en omgeving
o de OC’s, hun parking en omgeving
Stemming
Aantal ja stemmen
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Aantal nee stemmen
Aantal onthoudingen

0
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Dirk Sioen, Evelien D'Hellem, Franky Bryon, Frans Deleu,
Ingrid Vandepitte, Jan Vandoolaeghe, Joachim Jonckheere,
Johan Demonie, Johan Leleu, Johan Tally,
Koen Meersseman, Luc Blondeel, Luk Hoflack,
Marc Verstraete, Marie Debucquoy, Maxim Vermeeren, Michiel Descheemaeker, Patrick Denorme, Paul Durnez, Sabine Vanderhaeghen, Thijs D'Alleine, Wendy Pattyn

Besluitvorming
Artikel 1:
De gemeenteraad keurt de gemeentelijke verordeningm.b.t. ambulante handel goed.
Artikel 2:
Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan:

-

de Gouverneur
Griffie van de Correctionele Rechtbank Ieper
Griffie van de Politierechtbank Ieper
Commissaris Bob Mestdagh, Arro Ieper
Coördinator Lokale Politie Zonnebeke.

Bijlage:

GECOÖRDINEERDE VERSIE
GEMEENTELIJKE VERORDENING ZONNEBEKE DD. 08 FEBRUARI 2016
Deze gemeentelijke verordening is een aanvulling op de zonale verordening zoals goedgekeurd in de gemeenteraad dd. 08 februari 2016 en bevat enkel lokale
aandachtspunten
1. Ambulante handel
Artikel 1.
Aanvulling op: Afdeling 2 - Privatief gebruik van openbare wegen en plaatsen
 Het is aan de personen die ambulante activiteiten uitoefenen verboden om hun waren
te verkopen of te koop aan te bieden op de navolgende locaties:
o op en in de omgeving van militaire begraafplaatsen en herdenkingsmonumenten
o gemeentelijk kasteeldomein in Zonnebeke en omgeving
o de diverse marktpleintjes in de gemeente en deelgemeenten
o de openbare parkings
o de sporthal, zijn parking en omgeving
o de OC’s, hun parking en omgeving

Namens de gemeenteraad,
Secretaris
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Voorzitter gemeenteraad
(get) J. Vandoolaeghe
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Secretaris

F. Claeys

Voorzitter gemeenteraad

J. Vandoolaeghe

