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Ontwerp-Besluit - Raad van 10/02/2020

Wijziging van de bijlagen van het reglement van ambulante activiteiten.

De Gemeenteraad,

Gelet op het gemeentelijke reglement relatief aan de organisatie van ambulante activiteiten, goedgekeurd op 25/06/2018.

Overwegende dat de aanpassing van de annexen van het reglement op ambulante activiteiten noodzakelijk is om rekening te kunnen
houden met de evolutie van bepaalde activiteiten.

Overwegende de aanpassingen van annex VII die het 'Parcours foodtruck' definiëren  : ten gevolge van de installatie van 5 electrische
dozen op de drukst bezochte standplaatsen van het Foodtruck parcours hebben we de aanwezigheid van deze dozen vermeld alsook
de bijdrage voor het gebruik ervan.

Overwegende de aanpassingen van annex IX die 'ijs/wafels' definiëren : ten gevolge van de onderdrukking van zone 10 die niet meer
rendabel is, werd de zone geschrapt uit de tabel 'circulatiezones'.

Overwegende de aanpassingen van annex XI die "krantenkiosken" definiëren : een beschrijving van de termen "persaanbod", "
bijkomend aanbod van kwaliteitssnacks", "stand respectvol voor zijn omgeving" werden toegevoegd in paragraaf 3 van de annex
alsook de toevoeging van nieuwe standplaatsen voor krantenkiosken, gelegen op het Jean-Rey plein en de Gulden Vlieslaan (kruising
van de Elsensesteenweg) in hoofdstuk 3.

Overwegende dat de aanpassingen van annex XIII die "Zone Koning Boudewijnstadium" definiëren: het aantal staanplaatsen op de
Keizerinnelaan voor de verkoop van alimentaire producten en de verkoop van frietproducten en gerelateerde producten met het aantal
staanplaatsen en de prijs, alsook het aantal staanplaatsen op de Houba de Strooperlaan voor de verkoop van frieten en gerelateerde
producten met het aantal staanplaatsen en de prijs.

Overwegende dat de annexen van het Foodtruck parcours, ijs/wafels, krantenkiosken en het Koning Boudewijnstadium werden
aangepast omdat verschillende elementen niet meer overeenkwamen met de realiteit ten gevolge van verschillende wijzigingen.

Op voorstel van het college van Burgemeester en Schepenen,

BESLUIT :

Uniek artikel: De annexen van het reglement ambulante activiteiten relatief aan "het Foodtruck parcours VII",, "IJs/wafels IX",
"Krantenkiosken XI" en "Koning Boudewijnstadium XIII" worden aangepast.
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