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Uittreksel uit het register

van de gemeenteraadszittingen
CENTRUMSTAD

eeklo 1240-2ois

Gemeenteraad
23 maart 2015

Algemeen bestuur
wijziging.
aanwezrg

-

algemeen politiereglement voor de stad Eeklo - marktreglement -

Odette VAN HAMME, voorzitter
Koen LOETE - burgemeester;

Freddy DEpUyDTi Christophe DE WAELE, Dirk VAN DE VELDE, Ann VAN DEN DRIESSCHE, Rita DE CONINCK,
Bob D'HAESELEER, schepenen;
Danny SMESSAE RT, schepen/voorzitter OCMW zonder stemrecht;
Janviór BUYSSE, Marc WINDEY, Luc VANDEVELDE, Lutgarde DE JAEGER, Koen WATERSCHOOT' Rosita
METRESONNE, Caroline D'AUBIOUL, Filip LECOMPTE, Wilfried VAN KERREBROECK, Michel DE SUTTER' Gertjan

BLoMME, Tineke VERSTRAETE, Rudi DESMET, PauI VERSTRAETE, FiIiP SMET. RitA GYSELS EN

ANN

EGGERMONT, Hilde LAMPAERT en Peter DE GRAEVE, gemeenteraadsleden;
Meike VAN GREMBERGEN, stadssecretaris.

De gemeenteraad,

Gelet op het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo, goedgekeurd in zitting van de
gemeenteraad van 25 februari 2008, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluiten van 29 september
2008, 23 maart 2009, 29 juni 2OOg, 27 september 2010, 13 december 2010, 21 februari 2011,
26 april 2011, 21 november 2011,27 februari 2012, en 23 april2012,2sjuni 2012, 26 november
2012,20 januari 2014,26 mei 2014,23 juni 2014, 17 november 2014 en 23 februari 2015;

Gelet op de nota van de marktleider dd. 18 februari 2015, waarin -na overleg met de
marktkramers- wordt voorgesteld om de wekelijkse donderdagmarkt een half uur later te
beëindigen;
Gelet op het gunstig advies van de politie en van AWV district Eeklo;

Gelet op de bespreking door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 maart
2015;
Gelet op het gemeentedecreet;
BESLUIT:

Artikel 1
Artikel 60 van het algemeen politiereglement van de stad Eeklo wordt aangepast als volgt
AFDELING 1 .

van ambulante activiteiten

de openbare markten

Artikel 60: Gegevens van openbare markten
De stad richt op het openbaar domein volgende openbare markt in:
Markt - Boelare - Ventweg
donderdag
5.30 uurtotlS00-u+¡+ 13.30 uur
markt voor diverse nieuwe koopwaar.
Plan van de standplaatsen: zie bijlage.

Dag:
Uur:
Specialisatie:

Het college van burgemeester en schepenen beslist jaarlijks als de markten die samenvallen
met wettelijke feestdagen al dan niet behouden worden

lnterne orde
De marktactiviteiten moeten ten laatste om {€so-u+r+ 13.30 uur beëindigd zijn.
Het marktgebeuren mag nochtans niet vroeger eindigen dan om 12 uur,behóudens
u itzonderl ijke weersomstand igheden.
De opruiming moet beëindigd zijn om 13 15 uur 13.45 uur, zodat de Markt en omgeving
volledig vrij zijn.
Tussen 9 en 12 uur is alle voertuigenverkeer op de markt verboden. Dit geldt tevens voor
marktkramers en standwerkers.
Alle voertuigen van de deelnemers, met uitzondering van de winkelwagens, dienen eveneens
tussen 9 en 12 uur venvijderd te zijn van de marktplaats, behalve bij overmacht.
De standen zijn bepaald door volgende afmetingen: vanaf 5 meter tot en met 20 meter
gevelbreedte en een diepte van maximum 3 meter, waarvan 2,5 meter bestemd voor de
uitstalling van de goederen.
Het college van burgemeester en schepenen zal voor elke standplaats de ligging, de grootte en
het gebruik bepalen.
Het stadsbestuur kan te allen tijde om welke reden ook overgaan tot een herschikking van de
markt en/of de standplaatsen, of de markt tijdelijk of definitief overbrengen naar een ãndere
locatie zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.
Zonder voorafgaande toelating van het college van burgemeester en schepenen is het niet
toegelaten strooibiljetten op de markt uit te delen.

Artikel2
Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 186 en 1BZ van het
gemeentedecreet en treedt in werking op 1 mei 2015.

Namens de gemeenteraad,
Meike VAN GREMBERGEN
stadssecretaris

Odette VAN HAMME
voorzitter-gemeenteraad
Voor eensluidend uittreksel:
voor de burgemeester,
de stadssecretaris
(art. 126 nieuwe gemeentewet)

eeklo
CÉ[TTRIJMSTAÐ

Gericht aan
Datum
Betreft
Van
Bijlage

College van burgemeester en schepenen
1810212015

wijziging sluitingsuur wekelijkse markUaanpassing marktreglement
Anja Matthys - Dienst Markten en Foren
advies politie
W
ma
lement

WEKELIJKSE MARKT
2015
AM/SC/2o15/3
Geacht college,
Op maandag 9 februari ging het jaarlijks overleg met de marktkramers door
Een aandachtspunt dat vele markramers opmerkten is de vraag om het sluitingsuur van de markt te
verlengen met een half uur.
Dit omdat vele burgers (werknemers)tijdens de middagpauze hun aankopen doen op de markt. Wat
de marktkramer in tijdsnood brengt om tijdig in te pakken.
De markt zou dan om 13.30 uur beëindigen, het op netten om 13.45 uur en opening van de Boelare

om 14.00 uur.
Er werd reeds aan onze politiediensten en A.W.V. advies gevraagd. lngesloten het advies van de

politie.
Bij de goedkeuring zal het reglement aangepast worden. Nadien zal dit overgemaakt worden aan FOD
economie, ter goedkeuring.
Na bevestiging wordt dit op de gemeenteraad gebracht

.

Graag had ik toelating van het schepencollege gekregen.

Opgemaakt door

Gezien

Anja Matthys

Ann Van den Driessche

marktleider

schepen

Monique Haegeman
Ann Van den Driessche
maandag 23 februari 2015 L1-:34
Van Der Heyden, Katrien
Pedro Loncke;Anja Matthys; Heidi Steenbeke; Meike Van Grembergen; Monique
Haegeman
Re:Vraag ivm wekelijkse markt

Van:

Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

Geachte mevrouw
Beste Katrien
Hartelijk dank voor de vlugge behandeling en het positieve antwoord
op onze vfaag
Met vriendelijke groeten
Ann Van den Driessche

Verstuurd vanaf mijn iPhone
Op 23-feb. -2015 om 09:20 heeft "Van Der Heyden, Katrien" <katrien.vanderhevden@mow
het volgende geschreven:
Beste,

AWV heeft

geen bezwaar om de markt een half uur te verlengen.

Met vriendelijke groeten,

Katrien Van Der Heyden
Districtschef
Vlaamse overheid
Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Tieltsesteenweg229 - 9900 Eeklo
r.0921877 40
F. 09 2 1877 54
Dit bericht is onderhevig aan volgende e-maildisclaimer: http://www.weoenenverkeer.be/emaildisclaimer

Op 17 februari 2015 11:03 schreef Ann Van den Driessche
>:
Geachte mevrouw,
, Beste Katrien,
Op de vergadering met alle marktkramers op maandag 9 februari werd er
gevraagd of het mogelijk zou zljn om de wekelijkse markt met een half

<ann.van.den.driessche@

1

uurtje te verlengen(maw tot 13u30) Het is niet altijd evident voor
marktkramers die alleen in hun kraam staan om op tijd af te breken.
We stellen vast dat tegenwoordig meer werkende burgers tijdens hun
middaglauzevan de gelegenheid gebruik maken om dan hun boodschappen te
doen. Met dit half uurtje geven we onze marktkramers meer tijd en maken we
: orze wekelijkse markt aantrekkelijker!
V/e hebben ondertussen al advies gevraagd aan oîze politiediensten
I die hierop positief gereageerd hebben.
1 Graaguw advies aub?
Mochten er nog vragen zijn aarzel niet de marktleider,Anja Matthys
0498/913888, of mijzelf te contacteren.
' Met oprechte dank en vriendelijke groeten
Ann Van den Driessche
Schepen

Verstuurd vanaf mijn iPhone

2

Monique Haegeman
Van:
Verzonden:
Aan:

Ann Van den Driessche

CC:

Meike Van Grembergen
FW:vraag ivm wekelijkse markt

donderdag L2 februari 2015 5:26
Anja Matthys; Monique Haegeman; Heidi Steenbeke; Filip De

Onderwerp:

Pau

Beste,

Dit is goed nieuws!!
Dit moet nog naar het SC en later ook GR!!
Ook zal de planning voor de opkuis moeten aangepast worden.
Kunnen jullie de administratieve en logistieke molen in gang steken zodat dit tegen mei/juni zou kunnen ingaan???
Met dank en vriendelijke groeten,

Ann Van den Driessche
logo Stad Eeklo
schepen voor ondeiwijs, kinderopvang, markten, feestelijkheden, foren en burgerzaken

lndustrielaan 2, 9900 Eeklo
| 2L828 00 - Gsm O49S | 91 38 95 Ann.Van.den.Driessche@eeklo.be - www.eeklo.be

Tel. 09

think before you

print

print deze e-mail alleen als het echt nodig is - juridische kennisgeving

----Oorspronkelijk bericht---Va n : John Va n Acker [mailto:cpinterv@pzmeetjesland.be]
Verzonden: woensdag LL februari 201-5 L6:10
Aan: Ann Van den Driessche
Onderwerp: Re:vraag ivm wekelijkse markt
Schepen,
Beste Ann,

lk heb de vraag voorgelegd aan Carlos Boone, waarnemend korpschef.
Voor ons vormt de uitbreiding geen probleem.
Het art. 60 van het reglement mbt tot ambulante activiteiten zal in die zin moeten aangepast worden.
Dit houdt dus in dat de markt dan loopt tot L3.30 uur, opkuis tot l-3.45 uur en opening van de Boelare om 14.00
Gezien het een gewestweg is (N 3a)wordt AWV ook best ingelicht.
Wij vernemen het wel wanneer de wijziging effectief zou ingaan. lntern passen wij dan een aantal kleine
d

ienstwijzigingen

aa n.

Vriendelijke groeten,
John

Ann Van den Driessche schreef op LO/02/2O15 om 7:30:

Geachte commissaris,
Beste John,

Gisterenavond op de vergadering met de marktkramers hadden zij de
1

vraag of het mogelijk is om de tijdsduur voor het openstellen van de

rijweg in de Boelare met een half uur kan verlengd worden.
Het probleem is dat als burgers/klanten/werknemers die tijdens hun
middagpauze komen kopen, de marktkramers (zeker deze die alleen in hun
kraam staan) niet tijdig kunnen inpakken en in tijdsnood komen!
De klanten bedienen neemt tijd en men kan maar het een of ander

doen. Vandaar dat als zij een halfuur verlenging zouden krijgen zou

dit ook ons marktgebeuren aantrekkelijker maken !!
Wij , de marktleider, de marktkramers, de klanten en de schepen zouden

dit ten zeerste appreciëren.
lndien nodig kunnen we dit ook op de evenmentencel bespreken.
Met oprechte dank en vriendelijke groeten,
Ann Van den Driessche
Schepen

John Van Acker

Commissaris

Diensthoofd interventie - perswoordvoerder

PZ

Meetjesland centrum Tieltsesteenweg 18, 9900 Eeklo

T:09/376 46 46
F:09/37627 46
GSM:0498/9L3871
Twitter: @ PZMeetjesland
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