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Zitting van 20 mei 2020

Tijdelijke politieverordening van de burgemeester naar aanleiding van de organisatie van de
vrijdagmarkt tijdens de COVID-19-crisis.
JURIDISCHE GROND
 Artikel 134, §1, en 135, §2, van de nieuwe gemeentewet;
 De bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 63 waarbij de
burgemeester bevoegd is voor de uitvoering van de wetten, de decreten en de
uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die
bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen;
 Het Ministerieel Besluit dd. 23 maart 2020 en navolgende wijzigingen houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
 Het gecombineerd reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten en het
openbaar domein & algemeen politiereglement van de stad Wervik, inzonderheid titel 5 –
ambulante activiteiten, hoofdstuk 1: markten en meer bepaald:
Artikel 5.1.1 - Gegevens van openbare markten (wet art. 8 §2)
Artikel 5.1.2 - Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen (wet art. 8 §2, art. 10 §1 en KB
art. 25)
Artikel 5.1.3 - Verhouding abonnementen – losse plaatsen (KB art. 24 §1)
Artikel 5.3 - Ordebepalingen – verplichtingen
RELEVANTE DOCUMENTEN
Ministerieel schrijven van de minister van veiligheid en binnenlandse zaken dd. 14 mei 2020 inzake
het beheer van de openbare ruimte bij de heropstart van de openbare markten.
FEITEN, CONTEXT, ARGUMENTATIE
Naar aanleiding van de coronamaatregelen werd de wekelijkse vrijdagmarkt in Wervik en Geluwe
sinds 18 maart 2020 geschrapt.
De Nationale Veiligheidsraad besliste op 13 mei 2020 dat openbare markten weer mogelijk zijn vanaf
18 mei 2020, dit onder strikte voorwaarden. De burgemeester kan gelet op de uitzonderlijke,
hoogdringende omstandigheden zoals we nu kennen tijdens de COVID-19-crisis – ter vrijwaring van
de openbare gezondheid – een politieverordening maken. De burgemeester kan zo de door de
Nationale Veiligheidsraad opgelegde voorwaarden voor de organisatie van de openbare markten snel
concreet verder uitwerken in functie van de plaatselijke situatie, zodat de openbare vrijdagmarkt vanaf
18 mei 2020 in veilige omstandigheden kan doorgaan.
VOORAFGAANDE ADVIEZEN
Nationale Veiligheidsraad dd. 13 mei 2020.
BESLUIT:
Artikel 1:
Goedkeuring te hechten aan de heropstart van de openbare vrijdagmarkt te Wervik en Geluwe, dit met
ingang van vrijdag 22 mei 2020, en met inachtneming van de volgende voorwaarden:

De kramen staan in de breedte meer uit elkaar. Een stippellijn zal hiervoor worden getrokken. De
wielen van de winkelwagens mogen deze lijn niet overschrijden (zie ook plan).
Daarnaast zal de marktkramer bij het opstellen en het wegnemen van zijn marktkraam en bij de
exploitatie ervan de voorschriften van de afgevaardigde van het stadsbestuur (marktleider) naleven.
Hij dient daarbij stipt de aangewezen lijn van de kramen te volgen.
Aankomst:
 ALLE standplaatsen dienen te worden ingenomen tegen uiterlijk 7.15 u. zodat alles tijdig in orde
kan worden gebracht voor de bezoekers aan de markt. De markleiders hebben het recht om
marktkramers die aankomen na dit uur te weigeren.
 De omtrek van de markt op de Steenakker zal afgesloten worden om 7.30 uur.
Vertrek:
 Het einde van de markt is voorzien om 12.30 uur. Voor dit uur mag niemand vertrekken! Behalve
toestemming van de marktleider dient de handelaar zijn standplaats uit te baten tot het sluitingsuur.
Bij overtreding kan het recht op een vaste standplaats worden ingetrokken of geschorst. Elke
marktkramer dient ten laatste om 13.30 uur de markt te hebben verlaten.
Andere:
 Een ingang is voorzien t.h.v. Duivenstraat/Gasstraat én voor De Post. Vanuit de Groenstraat is
geen toegang mogelijk. Er is maar 1 looprichting mogelijk (klokwijzerzin).
 Er is maar 1 uitgang voor alle bezoekers en deze is t.h.v. de schandpaal.
 Er worden enkel losse marktkramers toegelaten indien er voldoende vrije plaats is zodat de
veiligheid van bezoekers en de andere marktkramers kan worden gegarandeerd. Dit geldt niet voor
standwerkers waarvoor max. 2 plaatsen voorzien zijn.
 De uitklapbare panelen van de verkoopwagens die meer dan 1 m. uitsprong maken, moeten te
allen tijde onmiddellijk kunnen worden gesloten en mogen geen hinder veroorzaken voor het
publiek.
 De zijbekleding van het aan de kramen toegelaten tentdak moet in doorschijnend materiaal
vervaardigd zijn en mag slechts aangebracht worden indien de weersomstandigheden dit
onmiskenbaar zouden vereisen en mag de bezoekers in de zone van 1,5 m. voor het kraam niet
hinderen.
 Het is verboden de doorgangen van 1, 5 m. voor de bezoekers aan het kraam te belemmeren door
er voorwerpen zoals aankondigings- of reclamepanelen e.d. te plaatsen of er achter te laten.
 De marktkramer dient bij het beëindigen van de markt alle afval, afkomstig van of voorkomend uit
zijn verkoop, te verwijderen en mee te nemen.
 De kramen moeten op zulke wijze worden ingericht dat er geen afvalwater op de grond kan druipen
of lopen.
 Het is de marktkramers niet toegelaten hun kramen te kuisen op de standplaats na de markt, noch
afvalwaters te laten weglopen op het marktplein.
 Wie een tafel met goederen voor het kraam wil plaatsen, kan dit slechts na toestemming van de
marktleider. In elk geval dient de vrije plaats voor het kraam van 1, 5 m. altijd te worden
gevrijwaard.
 Er zijn geen proeverijen toegelaten, noch de verkoop of het gratis weggeven van dranken die ter
plaatse worden verbruikt. Eten en drinken kan voorlopig enkel afgehaald worden en niet ter plaatse
geconsumeerd.
 Elke marktkramer moet ontsmettingsgel voorzien, alsook handschoenen en mondmaskers voor
zichtzelf en de medewerkers (incl. persoon die zich evt. als niet cliënt in het kraam bevindt).
 Beperking van het aantal marktkramen tot maximum 50;
 De algemene afstandsregels moeten gerespecteerd worden;
 Maximum 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan het kraam toe te laten;
 Elke marktkramer moet middelen voorzien voor handhygiëne;
De marktleider is bevoegd om documenten die de machtiging en identiteit van de personen die een
ambulante activiteit uitoefenen aantonen te controleren. De marktkramers dienen de richtlijnen van de
marktleider op te volgen en mogen zich niet verzetten tegen een door de bevoegde ambtenaar
uitgevoerde controle.
Artikel 2:

Beslist om enkel losse marktkramers toe te laten op de plaatsen van vaste marktkramers die vooraf
hebben laten weten niet aanwezig te zullen zijn op de markt.
Artikel 3:
Goedkeuring te hechten aan het inplantingsplan als bijlage bij dit besluit. Door middel van
signalisatieborden zal de aanduiding van een te volgen circulatie aangegeven worden en zullen de inen uitgangen aan de kramen zelf worden aangeduid.
Artikel 4:
Dit besluit wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraad tijdens de eerstvolgende
vergadering.
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