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Goedkeuren van het politiereglement betreffende de exploitatie van nachtwinkels en private bureaus 
voor telecommunicatie en de beteugeling van mogelijke overlast rond deze handelsvestigingen 
De GEMEENTERAAD, 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald artikel 119; 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald artikel 119bis; 
Gelet op de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, 

meer bepaald artikels 6 en 18; 
Gelet op het Gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; 
Gelet op het Algemeen Politiereglement, goedgekeurd door de gemeenteraad op 21 september 2010; 
Overwegende dat de wet op de openingsuren van 10 november 2006 aan de steden en gemeenten de 

mogelijkheid geeft om afwijkende openingsuren vast te stellen en dat men zowel nachtwinkels als private bureaus 
voor telecommunicatie aan een uitbatingsvergunning kan onderwerpen; 

Overwegende dat de vestiging van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie in een 
woongebied of een centrum niet altijd even opportuun is het uitbaten ervan overlast kan veroorzaken op vlak van 
geluidsoverlast, verkeersdrukte, zwerfvuil, … net omwille van de afwijkende openingsuren; 

Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen deze vorm van mogelijke overlast wil 
vermijden of beperken, onder meer, door het invoeren van een vestigings- en uitbatingsvergunning en door de 
concentratie van dit type handelsactiviteiten te vermijden; 

Overwegende dat de sanctiemiddelen tegen dit reglement voorzien zijn in de wet van 10 november 2006 en 
in het Algemeen Politiereglement, onder meer, via gemeentelijke administratieve sancties; 

Overwegende dat dit voorstel van politiereglement lokaal voor de gemeente Ingelmunster wordt ingevoerd; 
Overwegende dat het opportuun zou zijn dit voorstel van politiereglement in te passen in het Algemeen 

Politiereglement waardoor het zonaal van toepassing kan zijn; 
Overwegende dat daartoe overleg met de partners in de zone Midow noodzakelijk is; 
Gelet op het voorstel van politiereglement; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
Overwegende dat mevrouw Marlies De Clercq, raadslid, opmerkt dat een inschrijving van een onderneming 

in de Kruispuntbank van Ondernemingen automatisch impliceert dat er een publicatie in het Belgisch Staatsblad 
moet zijn, maar dat het omgekeerde niet noodzakelijk zo is; 

Overwegende dat de gemeentelijke administratie zonder veel problemen zelf de publicatie in het Belgisch 
Staatsblad kan bekomen indien dit noodzakelijk zou zijn; 

Overwegende dat het voorstel van politiereglement onder artikel 5, 1° in die zin wordt aangepast; 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen en na aanpassing; 

BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – Het politiereglement betreffende de exploitatie van nachtwinkels en private bureaus voor 

telecommunicatie en de beteugeling van mogelijke overlast rond deze handelsvestigingen wordt 
goedgekeurd en als bijlage bij deze beslissing gevoegd. 



 
 
 
Artikel 2 – Aan het college van burgemeester wordt opgedragen het aanvraagformulier, overeenkomstig artikel 4, 

§1 van het politiereglement, vast te stellen. 

Artikel 3 – Dit politiereglement wordt van kracht vanaf heden. 

Artikel 4 – Aan de heer Burgemeester wordt de opdracht gegeven dit reglement voor te leggen aan de politiezone 
Midow met de vraag dit te laten opnemen in het Algemeen Politiereglement. 

 
Namens de gemeenteraad, 

In opdracht, 

De gemeentesecretaris,   De voorzitter, 
(get.) ir. Dominik Ronse   (get.) Dirk Debaere 

Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 

Ingelmunster, 
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