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1. Besluit van de burgemeester m.b.t. opstart ambulante handel: wekelijkse markt
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 6 november 2017 betreffende de organisatie van
ambulante activiteiten op de openbare markten en het openbaar domein in Kortenberg;
Gelet op de toepasselijke bepalingen van het Decreet over het Lokaal Bestuur;Gelet op het ministerieel
besluit van 8 mei 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020, houdende
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
Gelet op het e-mailbericht van 15 mei 2020 namens de gouverneur van Vlaams-Brabant met
verwijzing naar het ministerieel schrijven inzake het beheer van de openbare ruimte bij de heropstart
van de openbar markten;
Overwegende dat in dit bericht het volgende uitdrukkelijk gesteld wordt: ‘: De burgemeester
kan onder verwijzing naar de uitzonderlijke, hoogdringende omstandigheden zoals we nu kennen
tijdens de COVID-19-crisis – ter vrijwaring van de openbare gezondheid – een politieverordening
maken in plaats van de gemeenteraad (artikel 134, §1, en 135, §2, van de nieuwe gemeentewet). 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 markten vanaf 18 mei in veilige omstandigheden kunnen doorgaan in de gemeente. Deze
politieverordening moet wel worden bekrachtigd door de gemeenteraad tijdens zijn eerstvolgende
vergadering, anders vervalt ze.’
Gelet op het ministerieel besluit van 15 mei 2020, meer bepaald artikel 1. §6 bis dat stelt dat de
bevoegde gemeentelijke overheid de dagelijkse, wekelijkse en tweewekelijkse markten die maximaal
50 kramen bevatten, kan toelaten onder de volgende modaliteiten:
- het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op de markt bedraagt 1 bezoeker per 1,5 lopende
meter aan het kraam;
- het betreft geen brocante- of rommelmarkt;
- de marktkramers en hun personeel zijn tijdens het uitbaten van een kraam verplicht om de mond en
de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof;
- de bevoegde gemeentelijke overheid stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter
beschikking bij de in- en uitgangen van de markt;
- de marktkramers stellen middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van
hun personeel en hun klanten;
- bezoekers mogen op de markten geen voeding of dranken nuttigen;
- er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt
aanwezig zijn;
- er wordt een éénrichtingsverkeersplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de
markt, tenzij er in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door
de bevoegde lokale overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt.
Er wordt individueel gewinkeld en niet langer dan noodzakelijk en gebruikelijk.
Overwegende dat het aangewezen is om de wekelijkse markt opnieuw op te laten opstarten, dit mits
het respecteren van alle opgelegde maatregelen in het kader van corona;
Gelet op de uitzonderlijke hoogdringende omstandigheden;
Besluit:

Artikel 1: De reglementaire ambulante handel - de wekelijkse markt – wordt vanaf vandaag opnieuw
toegestaan te Kortenberg, mits het respecteren van alle opgelegde maatregelen in het kader van
coronavirus COVID-19 in de toepasselijke ministeriële besluiten.
Artikel 2: Voor de wekelijkse markt in Kortenberg betekent dit o.a. concreet:
- het aangepaste marktplan met een ingesteld éénrichtingsverkeer hier bijgevoegd dient te worden
ingesteld en wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
- aan de toegang(en) en uitgang(en) van de markt zal alcoholgel voorzien worden voor de bezoekers.
- aan de toegang(en) en uitgang(en) van de markt zullen de bezoekers geteld worden om te
verhinderen dat te veel bezoekers gelijktijdig op de markt aanwezig zijn.
Artikel 3: In afwijking tot de beslissing van de gemeenteraad van 6 november 2017 worden, zolang dit
niet veilig kan, geen losse standplaatsen ingevuld.
Artikel 4: Dit besluit zal ter bekrachtiging worden voorgelegd op de eerstvolgende gemeenteraad.
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