
 Schepencollege 
Zitting van 19 december 2022 

Uittreksel 
 
 

Kurt Windels: burgemeester-voorzitter; 
Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel, Nadine Verheye: schepenen; 
Katrien Vandecasteele: schepen (voorzitter BCSD); 
Dominik Ronse: algemeen directeur 
 
Goedkeuren van afwijkingen op de wekelijkse rustdag voor 2023 
Het COLLEGE, 

Gelet op het Decreet over het Lokaal bestuur; 
Gelet op de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in de handel, het ambacht en de 

dienstverlening; 
Overwegende dat op aanvraag van één of meerdere handelaars of ambachtslieden die handelen in eigen 

naam of op aanvraag van een vereniging van handelaars of ambachtslieden, het college van burgemeester en 
schepenen in bijzondere en tijdelijke omstandigheden (wettelijke feestdagen, solden, feesten, enz …) of naar 
aanleiding van jaarbeurzen en jaarmarkten, afwijkingen kan toestaan; 

Overwegende dat deze afwijkingen niet meer dan 15 dagen per jaar mogen bedragen en gelden voor het 
hele grondgebied van de gemeente of voor een deel ervan; 

Op voorstel van de burgemeester; 
BESLUIT:  
eenparig 
Artikel 1 – Volgende afwijkingen toe te staan op de wekelijkse rustdag zoals bedoeld in de wet van 10 november 

2006 en de handelszaken op het grondgebied van de gemeente Ingelmunster toe te staan hun zaak 
open de houden op de volgende data: 
Maandag 2 januari 2023 tot en met zondag 8 januari 2023 naar aanleiding van de koopjesperiode; 
Maandag 9 januari 2023 tot en met zondag 15 januari 2023 naar aanleiding van de koopjesperiode; 
Maandag 16 januari 2023 tot en met zondag 22 januari 2023 naar aanleiding van de koopjesperiode; 
Maandag 23 januari 2023 tot en met zondag 29 januari 2023 naar aanleiding van de koopjesperiode; 
Maandag 13 maart 2023 tot en met zondag 19 maart 2023 naar aanleiding van de Handelsbeurs; 
Maandag 26 juni 2023 tot en met zondag 2 juli 2023 naar aanleiding van de koopjesperiode; 
Maandag 3 juli 2023 tot en met zondag 9 juli 2023 naar aanleiding van de koopjesperiode; 
Maandag 10 juli 2023 tot en met zondag 16 juli 2023 naar aanleiding van de koopjesperiode; 
Maandag 17 juli 2023 tot en met zondag 23 juli 2023 naar aanleiding van de koopjesperiode; 
Maandag 18 september 2023 tot en met zondag 24 september 2023 naar aanleiding van het 
kermisweekend; 
Maandag 25 september 2023 tot en met zondag 1 oktober 2023 naar aanleiding van Weekend van de 
klant (nationale koopzondag); 
Maandag 6 november 2023 tot en met zondag 12 november 2023 naar aanleiding van opendeurdagen; 
Maandag 11 december 2023 tot en met zondag 17 december 2023 naar aanleiding van de 
eindejaarsfeesten; 
Maandag 18 december 2023 tot en met zondag 24 december 2023 naar aanleiding van de 
eindejaarsfeesten; 
Maandag 25 december 2023 tot en met zondag 31 december 2023 naar aanleiding van de 
eindejaarsfeesten; 

 
Namens het college van burgemeester en schepenen, 
In opdracht, 

De algemeen directeur De burgemeester-voorzitter 
(get.) Dominik Ronse (get.) Kurt Windels 
  



 
 
 
Voor eensluidend afschrift, na delegatie, 
Ingelmunster, 19 december 2022 

 
ir. Dominik Ronse 

 

 


