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POLITIEVERORDENING HEROPSTART VRIJDAGSMARKT COVID-19
19 mei 2020

Aanleiding en motivering
De Nationale Veiligheidsraad van 13 mei 2020 heeft beslist om markten op vaststaande 
tijdstippen opnieuw toe te staan vanaf 18 mei 2020 onder voorbehoud van een 
voorafgaande toestemming van de lokale overheid en als er aan bepaalde voorwaarden 
wordt voldaan.

Juridische grond
- Art. 134 §1 en 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet;
- Art. 63 e.v. Decreet Lokaal Bestuur;
- Ministerieel besluit van 15 mei 2020 houdende de wijziging van het ministerieel 

besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding 
van het coronavirus COVID-19 te beperken;

- Ministerieel schrijven van 14 mei 2020 inzake het beheer van de openbare ruimte 
bij de heropstart van de openbare markten;

- Reglement organisatie van ambulante activiteiten, markten en kermissen van 27 
oktober 2016.

BESLUIT:
Artikel 1
De wekelijkse vrijdagmarkt aan de Rink te Sint-Pieters-Leeuw zal heropstarten op vrijdag 
22 mei 2020. Deze zal voldoen aan de voorwaarden bepaald door het MB van 15 mei 
2020:

- Het aantal marktkramen wordt beperkt tot maximum 50;
- De social distance-regels moeten ten allen tijde door eenieder kunnen worden 

gerespecteerd. Er is daarom maximaal één bezoeker per 1,5 lopende meter kraam 
op de markt toegestaan.

- Er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel 
klanten er op de markt aanwezig zijn;

- Er wordt een eenrichtingsverkeerplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en 
uitgangen tot en van de markt.

- Het dragen van een mondmasker is verplicht voor marktkramers en hun 
personeel. Voor klanten wordt het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen;

- Voeding en dranken kunnen niet op de markt worden geconsumeerd. Er kunnen 
bijgevolg geen etenswaren of dranken in de vorm van proeverijen aan de klanten 
geboden worden;

- De nodige middelen worden ter beschikking gesteld om de nodige handhygiëne te 
garanderen bij het betreden en verlaten van de markt;

- Elk kraam moet eveneens middelen beschikbaar stellen om de nodige 
handhygiëne te garanderen;

- Er wordt individueel gewinkeld en niet langer dan noodzakelijk en gebruikelijk.

Artikel 2
Deze politieverordening treedt vanaf heden in werking en blijft van kracht tot het einde 
van de corona epidemie of tot nader order.

Artikel 3
Deze politieverordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het 
decreet lokaal bestuur en wordt bekrachtigd tijdens de eerstvolgende gemeenteraad.

Sint-Pieters-Leeuw, 19 mei 2020

Algemeen directeur burgemeester 
Walter Vastiau Luc Deconinck
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