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Goedkeuring vestigingsreglement nachtwinkels, automatenshops en belwinkels.

De raad,
Overwegende dat een vestiging en uitbating van nachtwinkels, private bureaus voor
telecommunicatie ofwel belwinkels en automatenshops op het grondgebied Stabroek
onderworpen kan worden aan een voorafgaande toelating van het college van burgemeester en
schepenen;
Gelet op artikel 18 van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel,
ambacht en dienstverlening;
Gelet op het advies van de lokale economie raad Stabroek (LERS) dd. 13 augustus 2007;
Gelet op de gemeentewet inzonderheid artikel 119 en 134;
Gelet op het gemeentedecreet inzonderheid artikel 42 en 43;
BESLUIT: met eenparigheid van stemmen,
Het reglement betreffende de vestiging van nachtwinkels, belwinkels en automatenshops op
het grondgebied Stabroek wordt als volgt vastgesteld:
A) Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
- Nachtwinkel: iedere vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet
groter dan 150 m2 is, die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van
algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen en die op duidelijke en
permanente manier de vermelding “Nachtwinkel” draagt.
- Privaat bureau voor telecommunicatie ofwel belwinkel: iedere voor het publiek
toegankelijke vestigingseenheid voor het verlenen van telecommunicatiediensten.
- Automatenshop: iedere vestigingseenheid die geen andere activiteiten uitoefent dan de
verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen door middel van
één of meerdere toestellen dat na het inwerpen van een geldstuk, penning of invoeren
van een magneetkaart de producten overmaakt.

B) Als overgangsbepaling wordt de bestaande nachtwinkel vrijgesteld van de voorschriften
inzake ruimtelijke ligging. Binnen een redelijke termijn dient de nachtwinkel tegemoet te
komen aan de uitbatingvoorschriften. Deze termijn wordt bepaald op 1 maand.
Artikel 1 Vergunningsverplichting
Elke ondernemer die de intentie heeft een nachtwinkel, belwinkel of/en automatenshop te
vestigen of uit te baten op het grondgebied Stabroek is verplicht hiervoor op voorhand
toelating te vragen aan het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 2 Aanvraagvoorwaarden
Deze vergunningaanvraag bestaat uit volgende verplichte onderdelen:
1. De aanvraag vermeldt naam, officieel adres en nationaliteit van de aanvrager. Indien de
aanvraag ingediend wordt door een onderneming vermeldt het tevens de naam, het
maatschappelijk adres en het ondernemingsnummer van de onderneming.
2. De aanvraag vermeldt het geplande vestigingsadres met opgave van de kadastrale
gegevens en 3 kleurfoto’s van het volledige vooraanzicht van het betrokken pand. De
foto’s worden genomen uit linker- en rechterhoek en het midden.
3. In het geval van een overname van een bestaande nachtwinkel moet de
vergunningaanvraag ondertekend worden door beide partijen.
Artikel 3 Vestigingvoorschriften ruimtelijke ligging en openbare orde
De vestiging is niet toegestaan:
- Als de vestigingspanden duidelijke gebreken vertonen die de openbare veiligheid in
gevaar brengen.
- Als binnen een straal van 15 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur, geen openbare
parkeergelegenheid is.
- Als er binnen een straal van 150 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur, waar
nachtwinkels of belwinkels, supermarkten of kleinhandelaars in algemene voedingswaren
en huishoudelijke artikelen, openbare drankgelegenheden of openbare verkoopplaatsen
van dranken en rookwaren, openbare pleinen, gevestigd zijn.
- In of naast gebouwen met een voortuin.
- In de zones waar handelsactiviteiten niet toegestaan zijn.
- In handelscomplexen of zogenaamde winkelcentra.
- In of naast meergezinswoningen.
In deze gevallen is de ruimtelijke ligging voor vestiging en uitbating van een nachtwinkel,
belwinkel of automatenshop ongeschikt en wordt de vergunningaanvraag geweigerd.
De vestiging is tevens ongeschikt wanneer uitbatingen zonder reden of noodzaak abnormale
hinder zoals wildparkeren, belemmering van het gemak van doorgang op de openbare weg,
geluid of rumoer en bevuiling veroorzaken waardoor de openbare orde, veiligheid en de rust
voor de omwonenden verstoord wordt. Overtredingen op deze voorschriften worden
gesanctioneerd.
Artikel 4 Uitbatingvoorschriften
De uitbating voldoet aan volgende voorschriften:
- De uitbater is in het bezit van alle toepasselijke en wettelijk opgelegde vergunningen die
betrekking hebben op de handelsdaden in nachtwinkels en belwinkels.
- De uitbater beschikt over een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en brand in
functie van zijn handelsactiviteiten.
- De publieke toegangsdeur mag niet op de openbare weg opendraaien.
- De onderneming volgt strikt de opgelegde openingsuren voor nachtwinkels en belwinkels.

-

De uitbater is verplicht voetpaden, trottoirs en straatgoten langsheen zijn handelsvestiging
proper te houden. In zijn vestiging stelt de uitbater een afvalbak ter beschikking van het
publiek.
- De uitbater moet zich schikken naar de bevelen van de politie, die tot doel hebben de
openbare orde, veiligheid en rust te herstellen.
Overtredingen op deze voorschriften worden gesanctioneerd.
Artikel 5 Sancties
De uitbater wordt bij inbreuken op de bepalingen van dit reglement door de burgemeester
schriftelijk en aangetekend in gebreke gesteld. De ingebrekestelling vermeldt datum van de
inbreuk, de ten laste gelegde feiten en een waarschuwing met het bevel de inbreuk te
beëindigen. Indien binnen 2 kalenderdagen geen gevolg wordt gegeven aan de waarschuwing
wordt overgegaan tot een:
- Tijdelijke sluiting van 1 tot en met 7 kalenderdagen.
- Tijdelijke sluiting van 8 tot en met 30 kalenderdagen.
- De burgemeester kan de definitieve sluiting bevelen na beslissing van het college van
burgemeester en schepenen.
De inbreuken kunnen vastgesteld worden door de burgemeester aangestelde ambtenaren of
agenten middels een administratieve akte.
Namens de Gemeenteraad,
Voor eensluidend uittreksel,
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