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Afwezig:

OPENBARE ZITTING
GR/2019/148
Vaststellen van een tijdelijke verordening betreffende de beperking op de ambulante
activiteiten en verbod onderhoudswerken aan rallyvoertuigen op en langs de openbare
weg ter gelegenheid van de Hemicudarally op 19-20 oktober 2019.
Aanleiding, feiten en context







Brief dd. 18 maart 2019 van Autostal Hemicuda, vertegenwoordigd door de heer Guy
Desmet, p/a Dronckaertstraat 586 te 8930 Lauwe, houdende officiële aanvraag tot het
organiseren van de 19de Hemicuda rally op 19-20 oktober 2019
De organisatie van de Hemicudarally, op jaarlijkse basis, is een terugkerend initiatief
en enkel geldig voor de wedstrijd op 19-20 oktober 2019. De definitieve vergunning
zal pas verleend worden nadat aan alle voorwaarden is voldaan.
Naar aanleiding van de bedoelde manifestatie en door de talrijke aanwezigheid van
ambulante handelaars, komt de veiligheid van het voetgangersverkeer in het gedrang
Om veiligheidsredenen, vooral binnen de omloop van de snelheidsritten, dienen het
aantal verkooppunten van eetwaren en dranken beperkt te worden
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Relevante documenten





Brief dd. 18 maart 2019 van Autostal Hemicuda, vertegenwoordigd door de heer Guy
Desmet, p/a Dronckaertstraat 586 te 8930 Lauwe, houdende officiële aanvraag tot het
organiseren van de 19de Hemicuda rally op 19-20 oktober 2019
Advies van de politie dd. 11 juni 2019 m.b.t. de Hemicuda rally 19-20 oktober 2019
Het besluit van de Burgemeester dd. 1 juli 2019 houdende algemene voorwaarden tot
het organiseren van de Hemicuda editie 2019 op 19-20 oktober 2019

Juridisch kader






De nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989, inzonderheid op
artikel 135, §2, ingevoegd bij de wet van 27 mei 1989 en op artikel 119 vernummerd
bij de wet van 27 mei 1989 en gewijzigd bij het K.B. van 30 mei 1989 en op artikel 12
vernummerd bij de wet van 27 mei 1989, en op artikelen 112 en 114
Het decreet over het Lokaal Bestuur dd. 22 december 2017
De wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de
organisatie van openbare markten
Het koninklijk besluit van 3 april 1995 tot uitvoering van de wet van 25 juni 1993

Publieke stemming:
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit
Artikel 1: Op 20 oktober 2019 van 05.00 uur tot 24.00 uur geldt er een verbod op het houden
van een ambulante activiteit (inclusief eethuisjes, barbecuetoestellen...) tenzij men in het bezit
is van een schriftelijke vergunning van de Burgemeester, in de hierna vermelde straten en in
de (denkbeeldig afgebakende) zones gevormd door deze straten :
 Noordbosstraat;
 Hemelstraat;
 Hogestraat;
 Watermolenstraat;
 Wittehuisstraat;
 Pollaertstraat;
 Steenstraat;
 Bovekerkemolenstraat;
 Bovekerkesteenweg;
 Bovekerkestraat;
 Kaaistraat;
 Vladslostraat;
 Oude Vladslostraat;
 Calfoortstraat.
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De Burgemeester bepaalt de plaats waar de ambulante activiteit mag uitgeoefend
worden. Daarenboven bepaalt de Burgemeester de waren en het middel bij welke de
ambulante activiteit mag uitgeoefend worden.
Artikel 2: Op 20 oktober 2019 van 05.00 uur tot 24.00 uur:
§ 1a. zijn op het grondgebied van de gemeente Kortemark enkel noodreparaties toegestaan
aan de rally wagens.
§ 1b. Service auto’s moeten voorzien zijn van:
 een stuk servicefolie (ondoordringbaar) van minimaal 4 x 3 meter;
 een opvangbak voor vloeistoffen van circa 50cm x 50cm met aftapvoorziening;
 een voorziening voor het opvangen van brandstof, indien bij het tanken brandstof kan
worden gemorst;
 een container voor afvalvloeistoffen van tenminste 10 literinhoud en een afvalzak.
§ 1c. Op alle noodservicepunten moet de auto, gedurende de ganse duur der
werkzaamheden, op het servicefolie staan;
 In alle gevallen waarin de kans bestaat in het morsen van vloeistof, moet de
opvangbak of een andere voorziening worden gebruikt;
 Servicepunten moeten steeds rein worden achtergelaten. Afvalstoffen, autoonderdelen, materialen en andere voorwerpen moeten in de servicewagen worden
meegenomen;
 Indien toch nog verontreiniging van de ondergrond heeft plaatsgevonden, is de
serviceploeg verplicht dit binnen de kortste tijd aan de milieu - official of rechtstreeks
aan de wedstrijdleiding mede te delen, onder opgave van alle relevante gegevens. Het
voorgaande is van overeenkomstige toepassing bij noodreparaties buiten de voorziene
servicepunten;
 Het schoonspuiten van auto’s is uitsluitend toegestaan op plaatsen die daarvoor door
het organisatiecomité zijn aangewezen.
Artikel 3: Overtreding van dit reglement wordt bestraft met een gevangenisstraf van één tot
zeven dagen en/of 1,00 euro tot 25,00 euro.
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Artikel 4: Van dit besluit wordt dadelijk een afschrift gestuurd aan de Griffie van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Veurne, aan de Griffie van de Politierechtbank van het
arrondissement Veurne en aan de Heer Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen.
Aldus gedaan in zitting van 09 september 2019
Namens de Gemeenteraad:
Algemeen Directeur

Voorzitter Gemeenteraad

Sara De Meyer

Ronny Vierstraete
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