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HERVASTSTELLING VAN HET GEMEENTELIJK REGLEMENT OP DE AMBULANTE HANDEL

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 40 §3;

Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van 
openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005, van 20 juli 2006, 22 december 2009, 21 januari 2013 en decreet 
van 24 februari 2017 meer bepaald de artikelen 8 tot en met 10;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante 
activiteiten, meer bepaald de artikelen 23 tot en met 44, gewijzigd bij Besluit Vlaamse Regering van 21 april 2017;

Gelet op gemeentelijk reglement op de op de ambulante handel goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 16 
december 2019;

Overwegende dat volgens artikel 8, §1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie van ambulante activiteiten op 
de openbare markten, wordt geregeld bij gemeentelijk reglement;

Overwegende dat volgens artikel 9 §1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie van ambulante en 
kermisactiviteiten op het openbaar domein, buiten de openbare markten en kermissen, wordt geregeld bij 
gemeentelijk reglement;

Overwegende de noodzaak om het gemeentelijk reglement op de ambulante handel aan te passen met de nieuwe 
locatie van de dinsdag- en vrijdagmarkt en de beslissing om de dinsdagmarkt het ganse jaar te organiseren, van april 
tot eind september op de Zeedijk van Oostduinkerke en van oktober tot eind maart op het Sint-Niklaasplein;

BESLUIT: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Art. 1: Het gemeentelijk reglement op de ambulante handel goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 december 
2019 wordt opgeheven.

Art. 2: Het bijgevoegd gemeentelijk reglement op de ambulante handel wordt vastgesteld.
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