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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN
DE GEMEENTERAADZITTING VAN
donderdag, 29 april 2021
Aanwezig :

Afwezig :
Verontschuldigd:

P. De Groote, Burgemeester;
K. Demeyere, J. Morbee, A. Wittesaele, A. Vandenbussche, P. Vlietinck, A.
Vervarcke-Pattyn, K. van der Hooft, Schepenen;
O. Bodyn, I. Goeminne, B. De Brabandere, C. Coudyser, Francoise
Bienstman - De Vreeze, F. Pottier, T. Gobert, A. Mestdach, O. Van
Caeyzeele, P. Van Eeghem, N. Costers, N. Wenmaekers, F. Maes, K.
Cauwels, N. Couhysder, C. Bedert, L. Lierman, J. Van Durme, A. Geerinckx,
L. Vanneste, Raadsleden;
K. Lanckriet - Van Steen, Voorzitter;
M. Gobert, Algemeen directeur
K. De Plecker, L. Callens, Raadsleden

18. Lokale economie - BB - Raamverkooppunten met betrekking
tot voeding en drank - Bekrachtiging.
De gemeenteraad in openbare zitting;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 133, 134 en 135 §2, 5°;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 15 februari 2018, in het bijzonder artikel 40,41,65, 286, 287 en
288;
Gelet op de Wet op het politieambt van 5 augustus 1992, in het bijzonder op de artikelen 4, 5, 7, 8, 11
en 14 en 42;
Gelet op de Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, in het bijzonder op artikel 187;
Gelet op de Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en
kermisactiviteiten;
Gelet op het Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van
ambulante activiteiten;
Gelet op het Koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de lokale noodplanning;
Gelet op het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase
betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID- 19;
Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 5,
6§1. en 27;
Gelet op het politiebesluit van 29 maart 2021 van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen
houdende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het Coronavirus Covid- 19 op het grondgebied van
de Provincie West-Vlaanderen;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2021 betreffende de geconsolideerde versie van de
Algemene Politieverordening van de gemeente Knokke-Heist van 26 april 2018 en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de Burgemeester van 13 april 2021 betreffende raamverkoop met betrekking tot
voeding en drank;

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 24 juli 2020 inzake het beheer van de federale fase en de
uitoefening van de lokale maatregelen;
Overwegende dat artikel 6 §1 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID- 19 te beperken, de verplichte sluiting
van de horecasector en andere eet- en drankgelegenheden, oplegt;
Overwegende dat grote mensenmassa’s en contacten op de openbare weg zoveel mogelijk vermeden
dienen te worden; dat niet-essentiële dienstverlening enkel kan worden verdergezet via een systeem van
bestellen en afhalen, van leveren of via een systeem op afspraak;
Overwegende dat de horeca delivery & take away en raamverkoop kan organiseren indien daar een
toelating van de gemeentelijke overheid voor gegeven werd en in KH tot op heden enkel toelating is
gegeven om raamverkoop uit te oefenen indien de uitbater dit vóór corona ook al deed;
Overwegende dat heel wat volk naar de kust afzakt tijdens vakantieperiodes en weekends, daar nietessentiële reizen naar het buitenland verboden zijn voor personen die hun hoofdverblijfplaats in België
hebben, wat mogelijk als gevolg teweeg brengt dat mensen in het binnenland met vakantie gaan en de
kust daarbij een trekpleister is;
Overwegende dat in het belang van het voorkomen van een lokale uitbraak van coronabesmettingen, een
spreiding van het volk beter kan worden bereikt door extra raamverkoop of afhaalpunten voor drank en
voedingswaren;
Overwegende dat het ruimer en onmiddellijk toelaten van raamverkoop ter hoogte van terras en gevel
voor alle horecazaken, de wachtrijen aan drukbezochte handelszaken helpt voorkomen;
Overwegende dat nog steeds een beroep wordt gedaan op het verantwoordelijkheidsgevoel en de geest
van solidariteit van elke burger om de afstandsregel na te leven en om alle gezondheidsaanbevelingen
toe te passen;
Overwegende dat de hygiënemaatregelen essentieel blijven;
Overwegende dat dit besluit moet worden bekrachtigd in de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad,
op straffe van verval;
BESLUIT:
Artikel 1.
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van de Burgemeester van 13 april 2021 betreffende
raamverkooppunten met betrekking tot voeding en drank.
Art. 2.
Dit besluit wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 287 en 288 van het Decreet Lokaal Bestuur.

Art.3.
Een afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan:
de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen;
de procureur des Konings bevoegd in politiezaken te Brugge;
de griffier van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge;
de korpschef van de lokale politie Damme/Knokke-Heist;
de GAS bemiddelaar aangesteld voor het gerechtelijk arrondissement Brugge.

Aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Algemeen directeur,
(get.) Miet Gobert

De Voorzitter,
(get) Katleen Lancriet – Van Steen

Voor eensluidend uittreksel :
De gemachtigde ambtenaar,
(Art. 126 van de Nieuwe Gemeentewet)
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