ZITTING GEMEENTERAAD 22 JUNI 2009 – openbare zitting

HET POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE
SLUITINGSUREN VAN DE NACHTWINKELS
EN
DE BETEUGELING VAN DE OVERLAST IN DE NABIJE
OMGEVING VAN DE NACHTWINKELS.
Artikel 1
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
-

-

-

uitbater: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de
handelszaak (maar niet noodzakelijk van het handelspand) en voor wiens
rekening en risico de instelling wordt uitgebaat.
vestigingseenheid: een plaats die men geografisch gezien kan identificeren
door een adres en die voor de consument toegankelijk is waar activiteiten waarop
de wet van 10 november 2006 van toepassing is, uitgeoefend worden
nachtwinkel: een vestigingseenheid die
a) ingeschreven is in de kruispuntbank van ondernemingen uitsluitend onder de
rubriek “verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen”;
b) geen andere handelsactiviteit uitoefent dan die hierboven bedoeld;
c) een maximale netto-verkoopsoppervlakte heeft van 150 m²;
d) en op een duidelijke en permanente manier de vermelding “Nachtwinkel”
draagt.

Artikel 2
1. De toegang van de consument tot de vestigingseenheid én de verkoop van
producten of diensten aan de consument in de vestigingseenheid zijn in
nachtwinkels op het grondgebied van de stad Diest verboden vóór 18:00 uur en
na 1:00 uur.
2. De consumenten die op het ogenblik van de sluiting aanwezig zijn, mogen
bediend worden. Zij dienen evenwel de vestigingseenheid ten laatste vijftien
minuten na sluitingstijd te verlaten.
3. Op gemotiveerde vraag van één of meer exploitanten kan het college van
burgemeester en schepenen, in bijzondere en voorbijgaande omstandigheden,
afwijkingen op de in punt 1 vermelde sluitingsuren toestaan. De vraag moet ten
minste veertien dagen voor het gevraagde tijdstip van afwijking ingediend
worden.
Deze afwijkingen mogen niet meer dan vijftien dagen per jaar bedragen.
Artikel 3
Het is verboden:
-

-

In de nabije omgeving van nachtwinkels, nachtgerucht of nachtrumoer te
veroorzaken dat hoorbaar is op openbare plaatsen, waardoor de rust van de
inwoners kan verstoord worden;
Alcoholhoudende dranken te verbruiken in nachtwinkels;
In de nabije omgeving van nachtwinkels voertuigen draaiende te houden terwijl
het voertuig stilstaat, tenzij daartoe een noodzaak is;
In de nabije omgeving van nachtwinkels de autoradio te laten spelen met een
buiten de wagen hoorbaar volume;
Op het openbaar- of privaat domein vuilnis, afval en allerhande voorwerpen en

goederen die de reinheid of de esthetiek schaden of een gevaar zijn voor de
openbare gezondheid, te werpen, te storten of te doen storten, achter te laten, te
plaatsen of de plaatsing ervan toe te laten.
Artikel 4
Overtredingen van deze verordening worden vastgesteld door de leden van de
politie.
Artikel 5
Alle nachtwinkels worden van dit reglement onmiddellijk in kennis gesteld.
Artikel 6
Dit besluit treedt in voege vanaf 1 juli 2009.
Artikel 7
Dit reglement zal bekend gemaakt worden zoals voorgeschreven door artikels 186 en
187 van het gemeentedecreet.
Artikel 8
Voor zover de wetten, decreten, algemene of provinciale verordeningen, geen andere
straffen voorzien, worden de inbreuken op deze verordening gestraft via de
gemeentelijke administratieve sancties zoals ingesteld via de raadsbesluiten van 30
mei 2005 en 26 september 2005 waarin:
-

De mogelijkheid tot bestraffing wordt voorzien met een administratieve
geldboete van maximum € 250.
Minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op het tijdstip van
de feiten, kunnen gestraft worden met een administratieve geldboete van
maximum € 125. De bemiddelingsprocedure is verplicht voor minderjarigen die
de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt.

Artikel 9
Afschrift van dit reglement zal verstuurd worden aan:
-

de griffie van de rechtbank van eerste aanleg.
de griffie van de politierechtbank.
de korpschef van de politiezone Demerdal DSZ.
de provinciale ambtenaar bevoegd voor het vaststellen van de gemeentelijke
administratieve sancties.
De arrondissementeel bemiddelaar voor de gemeentelijke administratieve
sancties.

