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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN 
VAN DE BURGEMEESTER 

VAN 18 MEI 2020

Goedkeuren van het organiseren van een wekelijkse markt, opstellen van individuele 
voedingskramen, rondritten van ijskarren en het organiseren van de Fietsbieb in de 

gemeentelijke locatie Capellehof
»

Bevoegdheid » Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 134, § 1 en 135, § 2.
Juridische grond » Ministeriële besluiten over de federale fase om de verspreiding van het 

coronavirus COVID-19 te beperken.
Verwijzingsdocumenten » Meest recente FAQ van het federaal crisiscentrum.
Feiten, context en 
argumentatie

» De markt mag terug georganiseerd worden mits toestemming van de lokale 
overheid en mits respecteren van volgende voorwaarden:

 De social distance regels worden gerespecteerd. 
 Het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op de markt 

bedraagt één bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam. 
 Het gaat hier niet over een brocante- of rommelmarkt. 
 Omdat de waren zich tussen de marktkramer en de klant bevinden is 

het dragen van een mondmasker verplicht voor marktkramers en hun 
personeel zodat er geen besmetting via druppels en aerosoldeeltjes zou 
kunnen plaatsvinden. 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 
de gemeente. De marktkramers stellen eveneens handgels ter 
beschikking. 

 Eten en drinken kunnen niet op de markt worden geconsumeerd. Er 
worden geen etenswaren of dranken in de vorm van proeverijen aan de 
klanten 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, tenzij in uitzonderlijke 
omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door 
de gemeente, die een alternatieve oplossing bepaalt. 

 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.

 Er wordt niet meer tijd genomen dan noodzakelijk en gebruikelijk om 
boodschappen te doen.

» De gemeente kreeg de vraag van individuele voedingskramen en twee 
ijskarren om opnieuw hun oorspronkelijke plaats of route in te nemen op het 
grondgebied van de gemeente. Een individuele ambulante activiteit mag 
worden uitgeoefend op de gebruikelijke plaats mits voorafgaande toelating 
van de gemeentelijke overheid.

» Ook Beweging.net vraagt toestemming om terug de Fietsbieb te mogen 
organiseren in de gemeentelijke locatie Capellehof. Men zou hiervoor op 
afspraak werken.
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» Deze beslissing vervalt wanneer die niet op de eerstvolgende vergadering van 
de gemeenteraad wordt bekrachtigd.

Financiële gevolgen » Standgelden worden opnieuw aangerekend.
Besluit De burgemeester beslist:

Artikel 1
Het organiseren van een wekelijkse markt, opstellen van individuele 
voedingskramen, rondritten van ijskarren en het organiseren van de Fietsbieb in 
de gemeentelijke locatie Capellehof goed te keuren en voormelde voorwaarden 
te respecteren.
Artikel 2
De financiële aspecten van deze beslissing zoals beschreven in de rubriek 
financiële gevolgen worden goedgekeurd.
Artikel 3
Volgende werkopdrachten worden goedgekeurd:
» dienst noodplanning: de beslissing laten bekrachtigen in de eerstvolgende 

gemeenteraad.
» dienst noodplanning: de beslissing publiceren op de gemeentelijke website 

met vermelding van de publicatiedatum tot de dag na het einde van de 
federale fase of tot een algemene toelating van bovenvermelde activiteiten 
zonder burgemeestersbeslissing.

» dienst noodplanning: de beslissing melden aan de toezichthoudende 
overheid.

» dienst noodplanning: het bekendmakingsregister invullen.
Artikel 4
De dossierbeheerder bezorgt de beslissing aan:
» dienst financiën: 1;
» dienst grondgebiedszaken: 1;
» technische dienst: 1;
» preventieadviseur: 1;
» voedingskramen en ijskarren: 4;
» Beweging.net Ledegem: 1;
» PZ Grensleie: 1.

get. Marijn De Vos
Algemeen directeur

get. Bart Dochy
Burgemeester

Voor eensluidend uittreksel

Marijn De Vos
Algemeen directeur

Bart Dochy
Burgemeester
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