PERSBERICHT
Schepen van Economische zaken en het Parkeerplan van de Stad
Brussel

Marion LEMESRE : « Een boost voor de levensvatbaarheid van de
ambulante handel door een betere ondersteuning en reglementering en
de organisatie van nieuwe markten zoals de geplande gourmetmarkt op
de Zavel »
Met zijn bekende traditionele markten, zoals op het Vossenplein, de Zavel en het
Bockstaelplein, zijn frietkoten, wafels en churros, zijn kraampjes aan de Heizel tijdens
voetbalmatchen en zijn drukbezochte staanplaatsen maakt de ambulante handel in
Brussel traditioneel deel uit van de folklore van deze stad. Het marktleven draagt ook
bij tot de vitaliteit van de handel door de arbeidsplaatsen, de ambiance en de
toeristische aantrekkingskracht die hiermee gepaard gaan.
De nieuwe schepen van economische zaken is zich bewust van de uitdagingen op dit
vlak en heeft dan ook meteen werk gemaakt van de reorganisatie van de ambulante
handel om deze een energieboost te geven.
Op haar voorstel heeft het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad
Brussel donderdag een nieuw reglement voor de ambulante handel goedgekeurd (op
de agenda van de gemeenteraad van maandag 29 april).
Dit reglement moet een overzicht bieden van de verplichtingen die de handelaars
moeten naleven, legt duidelijke regels vast voor de toekenning van standplaatsen en
tarieven en vereenvoudigt ook de betalingswijze.
De leesbaarheid van de algemene verplichtingen en andere bepalingen wordt zo
verbeterd waardoor sommige discriminerende situaties vermeden kunnen worden.
« Er waren grote discrepanties en onregelmatigheden op het vlak van de inning van
de retributies, die soms al meer dan tien jaar niet werden geïndexeerd ».
Daarnaast zal de toekenning van de standplaatsen gebeuren volgens een
transparant systeem, zowel voor de aankondigingen als voor de behandeling van de
kandidaturen. Onder meer de duur van de toekenning zal duidelijker omschreven
worden. Tot slot worden de betalingsmodaliteiten voor de retributie en de sancties
herzien en zullen de placeurs bankkaartlezers krijgen om de inning soepeler te laten
verlopen.
Het bedrag van de retributies werd berekend afhankelijk van het type kraam en het
aangeboden product. « Er is wel degelijk een verschil tussen de verkoop van
bloemen, vis of frieten. In deze sector is de winstmarge veel groter dan voor
artisanale producten». Een ander bepalend criterium is de locatie van de
standplaats. « Categorie A geldt voor veelgebruikte centrumstraten, zoals de
Blaesstraat, de hoek van de Lepagestraat en de Vlaamsesteenweg, de Van

Praetstraat, de Nieuwstraat of het Sint-Katelijneplein. Categorie A+ is van toepassing
op de Grote Markt en het de Schuman-rotonde. Onder categorie B vallen locaties
met minder voetgangersverkeer, zoals de Kapellemarkt, het Peter Benoitplein of de
Demeerstraat ».
Al deze maatregelen moeten bijdragen aan een gelijke behandeling op basis van
objectieve criteria voor alle ambulante handelaars en aan een ondersteuning voor
jonge mensen die in het beroep stappen. «Misschien komt het door de crisis, maar ik
ontvang elke week zeer creatieve projecten voor fietsen, driewielers en
andere,ideeën voor de verkoop van dranken en voedingswaren voor onmiddellijke
consumptie. We moeten deze voorstellen bestuderen, kanaliseren en omkaderen om
te vermijden dat de openbare ruimte op anarchistische wijze wordt ingenomen.»
Dit streven naar duidelijkheid gaat natuurlijk hand in hand met onze doelstelling om
de ambulante handel en de markten een nieuw elan te bieden. Marion Lemesre wil
de levensvatbaarheid en de kwaliteit van alle Brusselse markten verbeteren door
specifieke kwaliteitsnormen op te leggen. De schepen zal ook een nieuwe
« gourmetmarkt » organiseren vlakbij de Zavelkerk. «Ik heb de inspiratie hiervoor
gehaald bij de druk bezochte markt op het Kasteleinplein in Elsene. Deze nieuwe en
gezellige markt zal elke donderdag plaatsvinden vanaf 16u en moet een geanimeerd
steunpunt worden voor de buurthandelaars.» besluit Marion Lemesre
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