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----------------------------------------------------------------------------Aanwezig:
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Karel Van Bever, Lucien Van de Velde, Kurt Van Weynsberghe,
raadsleden.
Christine Coone, wnd. algemeen directeur.
Verontschuldigd: Frank Bruggeman, Vincent Dierickx, raadsleden.

---------------------------------------------------------------------OPENBARE ZITTING – PUNT 07 – AANPASSINGEN ROND DIERENWELZIJN AAN
POLITIEREGLEMENT OP DE WEKELIJKSE MARKT, REGLEMENT I.V.M. AMBULANTE
ACTIVITEITEN, POLITIEREGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE
KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN, REGLEMENT
HOUDENDE CIRCUSSEN OF ANDERE NIET PERMANENTE AMUSEMENTSBEDRIJVEN (MET
UITZONDERING VAN KERMISSEN)
------------------------–---------------------------------------------------DE RAAD:
ALGEMEEN
-

Gelet op het decreet lokaal bestuur d.d. 22 december 2017 en latere
wijzigingen;

-

Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het
welzijn der dieren en latere wijzigen;

-

Gelet op de wet van 7 februari 2014 houdende diverse bepalingen inzake
dierenwelzijn, internationale handel in bedreigde in het wild levende
dieren- en plantensoorten en dierengezondheid;

-

Gelet op de nieuwe gemeentewet, artikel 135 §2: de gemeenten hebben ook tot
taak in het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, met
name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op
openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen;

-

Overwegende dat in het bestuursakkoord ‘een hart voor Zelzate’ het thema
dierenwelzijn opgenomen is;

-

Overwegende dat het gemeentebestuur van oordeel is dat in kader van
veiligheid (vb. uitbreken van dieren) en gezondheid (vb. verspreiden van
ziektes) het niet meer wenselijk is om dieren op de openbare kermissen en op
het openbaar domein buiten openbare kermissen toe te laten;

-

Overwegende dat het bestuur op een respectvolle relatie wenst om te gaan met
dieren: dieren verdienen bescherming in alle omstandigheden, of ze nu als
gezelschapsdier, als landbouwdier of als proefdier gehouden worden; dieren
dienen niet voor vermaak; dieren mogen geen onnodige pijn lijden; dieren
geen onnodige stress bezorgen door transport, … ;

-

Gelet op het voorstel om volgende reglementen aan te passen door “Er worden
geen nieuwe standplaatsen met levende dieren toegelaten.” toe te voegen:
a) politiereglement op de wekelijkse markt,
b) reglement i.v.m. ambulante activiteiten,
c) politiereglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare kermissen en
op het openbaar domein buiten openbare kermissen,

d) reglement houdende circussen of andere niet permanente
amusementsbedrijven (met uitzondering van kermissen);
POLITIEREGLEMENT OP DE WEKELIJKSE MARKT
-

Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante
activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4
juli 2005 en wet van 20 juli 2006, meer bepaald de artikelen 8 tot en met
10;

-

Gelet op het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de
uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, meer bepaald de
artikelen 23 tot en met 44;

-

Gelet op het politiereglement op de wekelijkse markt, goedgekeurd in de
gemeenteraad van 31 oktober 1991, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit d.d. 30
juni 2010;

-

Overwegende dat het geruime tijd geleden is dat een standplaats met levende
dieren op de wekelijkse markt was en dat het gemeentebestuur dit in de
toekomst niet meer wil toelaten;

-

Overwegende dat artikel 6 wordt toegevoegd: “Er worden geen nieuwe
standplaatsen met levende dieren toegelaten.”;

-

Overwegende dat huidig artikel 6 wordt hernummerd naar artikel 7;

REGLEMENT I.V.M. AMBULANTE ACTIVITEITEN
-

Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante
activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4
juli 2005 en wet van 20 juli 2006, meer bepaald de artikelen 8 tot en met
10;

-

Gelet op het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de
uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, meer bepaald de
artikelen 23 tot en met 44;

-

Gelet op het politiereglement i.v.m. ambulante activiteiten, goedgekeurd in
de gemeenteraad van 19 november 2008, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit
d.d. 24 februari 2009, 31 maart 2009, 24 september 2009 en 24 juni 2019;

-

Overwegende dat het geruime tijd geleden is dat er een standplaats met
levende dieren aanwezig was bij de ambulante activiteiten en dat het
gemeentebestuur dit in de toekomst niet meer wil toelaten;

-

Overwegende dat artikel 29 wordt toegevoegd: “Er worden geen nieuwe
standplaatsen met levende dieren toegelaten.”;

-

Overwegende dat huidig artikel 29 wordt hernummerd naar artikel 30;

POLITIEREGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET
OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN
-

Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante
activiteiten en de organisatie van openbare markten, en latere wijzigingen

-

Gelet op het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de
uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, en latere
wijzigingen;

-

Gelet op het Koninklijk Besluit van 1 maart 2013 houdende het welzijn van
paarden en pony’s op kermissen;

-

Gelet op het schrijven van het Agentschap Ondernemen d.d. 12 februari 2015,
waarin gesteld wordt dat kermisattracties met dieren, in toepassing van
artikel 4 § 2,4° van het koninklijk besluit van 24 september 2006, niet
mogen worden verboden door het reglement van de gemeente Zelzate;

-

Gelet op het politiereglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare
kermissen en op het openbaar domein buiten openbare kermissen, goedgekeurd
in de gemeenteraad van 1 juni 2015;

-

Overwegende dat het bestuur bepalingen kan vastleggen m.b.t. het toewijzen
van standplaatsen;

-

Gelet op het regeerakkoord van de Vlaamse regering 2019-2024 waarin
opgenomen is dat er een uitdoofbeleid komt met flankerende maatregelen en
redelijke termijnen voor het houden van kermispony’s;

-

Overwegende dat het geruime tijd geleden is dat er een standplaats met
levende dieren op de kermis aanwezig was en dat het gemeentebestuur dit in
de toekomst niet meer wil toelaten;

-

Gelet op het voorstel om het reglement van 1 juni 2015 m.b.t.
kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op het openbaar domein buiten
openbare kermissen aan te passen door bij artikel 3 (voorwaarden inzake
toewijzing standplaatsen) §3 volgende zin toe te voegen: “Er worden geen
nieuwe standplaatsen voor kermisinstellingen met levende dieren
toegelaten.”;

-

Overwegende dat bij artikel 3 §3 wordt toegevoegd: “Er worden geen nieuwe
standplaatsen voor kermisattracties met levende dieren toegelaten.”

REGLEMENT HOUDENDE CIRCUSSEN OF ANDERE NIET PERMANENTE AMUSEMENTSBEDRIJVEN (MET
UITZONDERING VAN KERMISSEN)
-

Gelet op het Koninklijk Besluit van 2 september 2005 ter waarborging van het
welzijn van dieren die tot het vermaak van het publiek worden gebruik in
circussen of rondreizende tentoonstellingen en latere wijzigingen;

-

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 december 2016 houdende circussen /
rondreizende tentoonstelling of andere niet permanente amusementsbedrijven;

-

Gelet op het reglement houdende circussen of andere niet permanente
amusementsbedrijven (met uitzondering van kermissen), goedgekeurd in de
gemeenteraad van 29 december 2014, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit d.d.
28 december 2016;

-

Overwegende dat in artikel 2 de bepaling ‘Een bevestiging dat de wetgeving en
regelgeving op het vlak van dierenwelzijn wordt nageleefd (zie ook artikel
19).’ wordt geschrapt;

-

Overwegende dat bij artikel 2 wordt toegevoegd: ‘Er worden geen nieuwe
standplaatsen met levende dieren toegelaten.’;

-

Overwegende dat artikel 3 wordt geschrapt;

-

Overwegende dat artikel 19 wordt geschrapt;

-

Overwegende dat de artikels worden hernummerd;

-

Gelet op het positief advies van de gemeentelijke adviesraad dierenwelzijn
over de wijzigingen van bovenstaande reglementen;

-

Overwegende dat de gemeenteraad om goedkeuring wordt gevraagd;

-

Gelet op de vraag van schepen Isabel Dellaert om bij het reglement houdende
circussen of andere niet permanente amusementsbedrijven (met uitzondering
van kermissen artikel 8 te schrappen omdat de inhoudt van dit artikel niet
langer van toepassing is.

BESLUIT:
In openbare zitting , met 17 ja-stemmen (Meuleman Brent, Asman Geert, Dellaert
Isabel, Van Waesberghe Luc, De Vuyst Steven, Bruggheman Filip, De Vleesschauwer
Debbie, D'Haene Gino, D'Haeseleer Guy, Joosten Patricia, Goemaere Dirk, Laureys
Rik, Segers Karl, Uytterhaegher Kevin, Van Bever Karel, Van De Velde Lucien,
Van Weynsberghe Kurt) bij 4 onthoudingen(Acke Martin, De Beule Jan Maenhout
Marleen, Stevelinck Kristof):
Artikel 1: - Volgende reglementen worden aangepast door “Er worden geen nieuwe
standplaatsen met levende dieren toegelaten.” toe te voegen:
a) politiereglement op de wekelijkse markt,

b) reglement i.v.m. ambulante activiteiten,
c) politiereglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op
het openbaar domein buiten openbare kermissen,
d) reglement houdende circussen of andere niet permanente amusementsbedrijven
(met uitzondering van kermissen).
Artikel 2: - Het politiereglement op de wekelijkse markt wordt aangepast als
volgt:
-

Bij artikel 6 wordt toegevoegd: “Er worden geen nieuwe standplaatsen met
levende dieren toegelaten.”;

-

Huidig artikel 6 wordt hernummerd naar artikel 7.

Artikel 3: - Het reglement i.v.m. ambulante activiteiten wordt aangepast als
volgt:
-

Bij artikel 29 wordt toegevoegd: “Er worden geen nieuwe standplaatsen met
levende dieren toegelaten.”;

-

Huidig artikel 29 wordt hernummerd naar artikel 30.

Artikel 4: - Het politiereglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare
kermissen en op het openbaar domein buiten openbare kermissen wordt aangepast
als volgt:
-

Bij artikel 3 §3 wordt toegevoegd: “Er worden geen nieuwe standplaatsen voor
kermisattracties met levende dieren toegelaten.”

Artikel 5: - Het reglement houdende circussen of andere niet permanente
amusementsbedrijven (met uitzondering van kermissen) wordt aangepast als volgt:
-

Bij artikel 2 wordt toegevoegd: ‘Er worden geen nieuwe standplaatsen met
levende dieren toegelaten.’;

-

Artikel 3 wordt geschrapt;

-

Artikel 8 wordt geschrapt;

-

Artikel 19 wordt geschrapt;

-

De artikels worden hernummerd.
Vastgesteld in openbare zitting van de gemeenteraad van Zelzate op
02 maart 2020.
NAMENS DE GEMEENTERAAD:

In opdracht:
Christine COONE
wnd. algemeen directeur

Dirk GOEMAERE
voorzitter gemeenteraad

POLITIEREGLEMENT OP DE WEKELIJKSE MARKT
----------------------------------------------------------------------------GESTEMD IN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE 31 OKTOBER 1991
GEWIJZIGD BIJ BESLUIT D.D. 30 JUNI 2010 EN 2 MAART 2020
----------------------------------------------------------------------------Artikel 1 : - De marktkramers en demonstreerders-standwerkers die gebruik
maken van verwarmingstoestellen zijn steeds verplicht hun burgerlijke
aansprakelijkheid tegen brand en ontploffingen te laten verzekeren.
Op elk verzoek van de politie moet het bewijs worden voorgelegd dat aan deze
verplichting werd voldaan. Een brandblustoestel, inhoudend 1 kg. poeder, op
0,8 l. halogeen of 2 kg. CO2 en voorzien van het merkteken Benor moeten zij
in hun onmiddellijke nabijheid hebben. De kramen moeten op zodanige wijze
worden ingericht dat geen brandbare, schadelijke, hinderlijke en/of
onwelriekende vloeistoffen of de grond kunnen druipen. Indien zulks
onmogelijk blijkt, moeten de marktkramers deze vloeistoffen in emmers of
waterdichte kuipen opvangen.
Artikel 2 : - Het gebruik van geluidsinstallaties door marktkramers en
demonstreerders-standwerkers is slechts toegelaten in zoverre ze geen hinder
zijn voor de omstaande deelnemers. Het is elke standhouder verboden zijn
activiteiten derwijze uit te oefenen dat hij/zij de normale activiteiten van
andere standhouders ernstig stoort of onmogelijk maakt.
Het gebruik van een geluidsinstallatie door personen niet behorend tot de
marktkramers en demonstreerders-standwerkers is niet toegelaten.
Artikel 3 : - De verkopers dienen zich te gedragen naar de richtlijnen
verstrekt door de marktleider en de plaatselijke politie voor wat betreft het
plaatsen, uitstallen en opruimen van hun koopwaren.
Artikel 4 : - Iedere marktkramer of demonstreerder is ertoe gehouden op de
marktdag zelf in te staan voor de opruiming van allerlei afval voortkomende
van zijn marktactiviteit. De marktkramer of demonstreerder neemt bij
zijn/haar vertrek alle afvalproducten en verpakkingsmaterialen mee.
Artikel 5 : - Tussen 8 en 12 uur is alle voertuigenverkeer op de markt
verboden, ook voor de marktkramers of demonstreerders. Met uitzondering van
de winkelwagens dienen eveneens tussen 8 en 12 uur alle voertuigen van de
deelnemers op de marktplaats verwijderd te zijn, behalve in geval van
overmacht.
Artikel 6 : - Er worden geen nieuwe standplaatsen met levende dieren
toegelaten.
Artikel 7 : - Inbreuken op dit reglement worden bestraft met een
administratieve geldboete, opgelegd door de hiertoe aangestelde ambtenaar,
conform de procedure in artikel 119 bis van de nieuwe gemeentewet, tenzij
voor dezelfde inbreuken door of krachtens een wet, een decreet of een
ordonnantie straffen of administratieve sancties worden bepaald.

