Gemeente Ardooie
Uittreksel uit de notulen van het College van Burgemeester en Schepenen
Zitting van 27 november 2017
Aanwezig : De Heer Callens K., Burgemeester-Voorzitter
Mevr. en de heer Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K., Lepla M., Schepenen
Pillaert D., Secretaris

Toestaan afwijkingen op de bepalingen van het K.B. die één wekelijkse rustdag
voorschrijven.
Gelet op de wet van 10 november 2006 op de openingsuren in handel, ambacht en
dienstverlening;
Overwegende dat op aanvraag van de handelaars of ambachtslieden die handelen in eigen
naam of op aanvraag van een vereniging van handelaars of ambachtslieden, het college van
burgemeester en schepenen in bijzondere en tijdelijke omstandigheden (wettelijke
feestdagen, solden, feesten, enz...) of naar aanleiding van jaarbeurzen en jaarmarkten,
afwijkingen kan toestaan. De afwijkingen mogen niet meer dan 15 dagen per jaar bedragen
en gelden voor het hele grondgebied van de gemeente of voor een deel ervan (art.15 van de
Wet van 10 november 2006);
Gelet op de vraag van Unizo en kledingzaak Yzer Fashion om op enkele zondagen hun zaak te
mogen opdoen alsook om afwijking toe te staan voor weekend van 15 tot en met 18 juni
2018 om met de Ardooise middenstanders batjesdagen te organiseren;
Gelet op het feit dat er een algemeen belang is betreffende de opheffing van de wekelijkse
rustdag op de hieronder bepaald dagen;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
BESLIST:
Op de bepalingen van de wet van 10 november 1996 wordt ingevolge art. 15 van de
desbetreffende wet afwijking toegestaan voor het jaar 2018 voor volgende rustdagen:
7januari, 4 februari, 13 mei (moederdag), 10juni (vaderdag + Ardooie Ommegang), 16 juni
(batjes), 1 juli, 9 september (Koolskamp Kermis), 30 september, 7 oktober (weekend van de
klant), 14 oktober (Ardooie Kermis), 9 december, 16 december, 23 december, 30 december
en is het aldus toegestaan aan de handelaars om op de wekelijkse rustdag hun handelszaak
open te houden.
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