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Aanwezig :

Afwezig :
Verontschuldigd :

D. Lannoy: de waarnemende voorzitter, M. Willems: Eerste
Schepen, I. Reubens, L. Lierman, P. Geerinckx, P. De Groote:
Schepen, J. Vandepitte, M. Rombout, K. van der Hooft, A. Desutter,
D. Despiegelaere, W. Deceuninck, A. Vervarcke-Pattyn, S. Obreno,
F. De Smet, A. Bosschaerts, L. De Waele, A. Van Hoof,
K. Demeyere, P. Vlietinck, J. Verbouw, V. Engelrelst,
J. Vansteenkiste, L. Sabbe, S. Devlieger, I. Goeminne,
M. Szechtman: Raadslid, M. Gobert: Wd. Secretaris
Graaf L. Lippens: Burgemeester, D. De Vlamynck: Schepen
A. Vandenbussche, F. Naert:Raadslid

De gemeenteraad in openbare zitting,
Gelet op het Gemeentedecreet, in het bijzonder op artikel 42;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1995 betreffende de strandconcessies;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2002 betreffende het toekennen van
vergunningen, het vaststellen en innen van retributies voor het privatieve gebruik van het domein van de
waterwegen en hun aanhorigheden, de zeewering en de dijken;
Gelet op het lastenboek betreffende ‘Vergunningen voor het plaatsen van huurrijwielen en/of
kindervoertuigen op het strand’ tweede wijziging zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van
30 januari 2003;
Overwegende dat het aangewezen is om éénduidigheid te hebben in alle ‘lastenboeken’ en door de aard
van het document wordt geopteerd om te spreken van ‘Gemeentelijk reglement voor het plaatsen van
huurrijwielen en/of kindervoertuigen op het strand’;
Overwegende dat het aangewezen voorkomt om het ‘Gemeentelijk reglement voor het plaatsen van
huurrijwielen en/of kindervoertuigen op het strand’’ gestructureerder te maken, aan te vullen en te
wijzigen;
Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;
BESLUIT:
Enig artikel
Het ‘Gemeentelijk reglement voor het plaatsen van huurrijwielen en/of kindervoertuigen op het strand’
wordt goedgekeurd.
GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET PLAATSEN VAN HUURRIJWIELEN EN/OF
KINDERVOERTUIGEN OP HET STRAND

VERGUNNING
Artikel 1. Aanvragen van een vergunning

De verhuurders van rijwielen en/of kindervoertuigen op het niveau van de openbare wegenis gelegen aan
de zeedijk kunnen een vergunning krijgen voor het plaatsen van rijwielen en/of kindervoertuigen op het
strand voor hun eigen zaak.
De vergunning dient schriftelijk aangevraagd te worden bij het college van burgemeester en schepenen.
Art. 2.
De vergunning, onder de vorm van een besluit van het college van burgemeester en schepenen, wordt
uitgereikt voor onbepaalde duur en bepaalt de plaats die mag worden ingenomen en eventuele
bijkomende modaliteiten die het college van burgemeester en schepenen nodig acht.
Art. 3.
De vergunning is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
Bij stopzetting van de uitbating vervalt de bestaande vergunning. De nieuwe uitbater dient een
vergunning aan te vragen.
De uitbating mag enkel gebeuren door de vergunninghouder zelf.
Art. 4. Indeling van de zones
Zone 1: standplaatsen zonder onderbouw van de gemeente

tussen de Oostelijke Havendam en het Rubensplein (Zeedijk-Albertstrand 600)

tussen het Albertplein (Zeedijk-Het Zoute 748) en de Westhinderstraat
Zone 2: standplaatsen met onderbouw van de gemeente

tussen het Rubensplein (Zeedijk-Albertstrand 600) en het Albertplein (Zeedijk-Het Zoute 747).
Art. 5. Intrekking of herziening van de vergunning
Het college van burgemeester en schepenen heeft altijd het recht om met een aangetekend schrijven de
vergunning in te trekken, te herzien of aan te vullen.
Bij intrekking van de vergunning is de vergunninghouder verplicht om het terras te verwijderen.
Bij aanpassing van het reglement is de vergunninghouder verplicht om het vergunde terras aan te passen
aan de nieuwe voorwaarden, dit binnen de vastgestelde termijn.
TECHNISCHE BEPALINGEN
Art. 6.
Algemeen

De standplaatsen sluiten aan op de blauwe hardsteen van de wandelweg van de zeedijk over een
diepte van zes meter.

De standplaatsen bestaan uit een houten vloer.


De standplaatsen moeten volledig worden opgetrokken in wegneembare materialen. De volledige
constructie moet een net en esthetisch uitzicht hebben.



De standplaatsen moeten vrij blijven van allerhande publiciteit.



De breedte van de standplaats is maximaal gelijk aan de breedte van het gebouw ter hoogte van
de rooilijn, gemeten langs de gevelzijde van de inrichting. Indien meerdere zaken in eenzelfde
gebouw gelegen zijn, mogen de standplaatsen in de breedte uitgebreid worden met de breedte
van de toegangsdeur tot het gebouw, die pro rata over de zaken wordt verdeeld.
Bij inrichtingen gelegen op hoekpercelen met een rooilijn van minder dan tien meter mag de
standplaats worden geplaatst voor de naastliggende rijweg, mits

de maximale breedte 10 m bedraagt

de as van deze rijweg niet wordt overschreden
De standplaats mag niet worden uitgebreid met de breedte van het aanpalende gebouw waar
geen uitbating is.

Voor zone 1
De ondervloer dient te worden geplaatst door de vergunninghouder, zodanig dat na verwijdering nergens
een bevestigingsstuk overblijft, dat gevaar zou kunnen opleveren voor ongevallen.
De standplaatsen hebben een diepte van 6 meter

Voor zone 2
De gemeente plaatst:


een onderbouw op de zeedijkhelling



een ondervloer op de onderbouw



een vaste balustrade op de onderbouw om de veiligheid te waarborgen.

De kosten voor de aanleg van de ondervloer zijn ten laste van de vergunninghouder.
De standplaatsen worden geplaatst op de onderbouw, ze hebben een diepte van slechts 4,75 m, uit te
breiden met 0,25 m van de blauwe hardsteen.
In de blauwe hardsteen mogen geen bevestigingen worden aangebracht.
UITBATING
Art. 7. Uitbatingperiode
De standplaatsen mogen het hele jaar worden ingenomen en uitgebaat.
VERGUNNINGSPRIJS
Art. 8. Vergunningprijs
Voor het plaatsen van een standplaats op het strand is een vergoeding verschuldigd die bestaat uit:

een eenmalige vaste retributie van 62,00 EUR, te betalen bij afgifte van de vergunning

een jaarlijkse variabele retributie van 12,50 EUR/m² voor de inname en uitbating van de
standplaats.
Deze vergoedingen zijn gekoppeld aan de schommeling van het indexcijfer van de consumptieprijzen en
worden berekend aan de hand van de volgende formule:
verschuldigd bedrag x nieuw indexcijfer
basisindexcijfer
Het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand december van het jaar
dat voorafgaat aan het jaar waarop de vergoeding slaat.
Het basisindexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van december 2001.
De vergunningsprijs dient betaald vóór 1 mei en voor het eerste jaar uiterlijk binnen 14 dagen na de
kennisgeving van de gunning.
De bedragen worden gestort op rekeningnummer 091-0121220-96 van het gemeentebestuur van
Knokke-Heist.
Ingeval van niet-betaling voor de gestelde datum behoudt het college van burgemeester en schepenen
zich het recht voor om deze vergunningen in te trekken.
ALGEMENE BEPALINGEN
Art. 9.
De verleende vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van eventuele machtigingen die op grond
van wettelijke en reglementaire bepalingen door andere instanties worden vereist.
Onverminderd de verleende vergunning dient de vergunninghouder de nodige toelatingen te verkrijgen
van alle andere openbare besturen en instellingen die bij deze zaak betrokken zijn. De vergunninghouder
dient zich volledig te voegen naar de voorwaarden en bepalingen door al deze andere betrokken besturen
en instellingen opgelegd.
Art. 10.
Het is verboden om voorwerpen op de wandelweg of het strand te plaatsen zonder vereiste vergunning of
buiten de omschrijving van de vergunning.
Voorwerpen die de veiligheid van de voetgangers hinderen, zullen van de wandelweg of het strand
verwijderd moeten worden op het eerste verzoek van het college van burgemeester en schepenen of zijn
afgevaardigde.

Bij weigering aan dit verzoek te voldoen zal op bevel van het college van burgemeester en schepenen
overgegaan kunnen worden tot ambtshalve wegneming op kosten en risico van de overtreders of van de
burgerlijk aansprakelijke personen.
Art. 11.
De vergunninghouder moet altijd werkzaamheden voor openbaar nut toelaten.
Art. 12. Verantwoordelijkheid
De vergunninghouder is geheel en alleen verantwoordelijk, zowel tegenover het gemeentebestuur als
tegenover derden, voor alle mogelijke schade en/of ongevallen die voort zouden kunnen vloeien uit deze
vergunning.
In zone 1 is de vergunninghouder verantwoordelijk voor de stabiliteit en de veiligheid van de volledige
constructie.
In zone 2 is de vergunninghouder geheel en alleen verantwoordelijk voor de door hem geplaatste
constructies.
Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor schade, toegebracht aan de door de
vergunninghouder geplaatste constructies, tengevolge van storm, golfslag, zandoverlast enz.
Art. 13.
De vergunninghouder kan in geen enkel geval aanspraak maken op enig recht tot schadeloosstelling van
de gemeente.
Art. 14.
Bij niet naleving van dit reglement kan het college van burgemeester en schepenen overgaan tot de
intrekking of schorsing van de vergunning.
Art. 15.
De vergunninghouders zijn eveneens onderworpen aan de gemeentebelasting op de terrassen.
Aangenomen met eenparigheid van stemmen.
Wd. Secretaris,
(get.) Miet Gobert

De Voorzitter,
(get) Graaf Leopold Lippens
Voor eensluidend uittreksel :
De gemachtigde ambtenaar,
(Art. 126 van de Nieuwe Gemeentewet)
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