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Goedkeuren aangepast reglement op de exploitatie van nachtwinkels en bureaus voor 
telecommunicatie 

De raad, 
Gelet op de artikelen 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; 
Gelet op het reglement op de exploitatie van nachtwinkels voor telecommunicatie zoals 
goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 november 2009; 
Gelet op artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op de bevoegdheden van de gemeenteraad, zoals bepaald in artikel 119 en 119bis van de 
Nieuwe Gemeentewet en gewijzigd door de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties; 
Gelet op artikel 133, 134sexies van de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (hierna: 
GASwet); 
Gelet op het protocolakkoord dat het college van burgemeester en schepenen in mei 2011 afsloot 
met het parket van het arrondissement Turnhout; 
Gelet op de beslissing van 21 oktober 2013 van het politiecollege van de Politiezone 
Noorderkempen; 
Gelet op het advies van de jeugdraad van 22 november 2013, o.a. geformuleerd in het verslag van 
deze adviesraad (artikel 4, §5 GASwet); 
Gelet op het besluit van 13 januari 2014 van het college van burgemeester en schepenen; 
Na bespreking in de raad van heden: 
Raadslid Dimitri van Pelt merkt op dat er veel exploitatievoorwaarden worden opgelegd welke niet 
aan de andere winkeliers van Hoogstraten worden opgelegd. 
Burgemeester Tinne Rombouts repliceert dat deze exploitatievoorwaarden zijn opgenomen vanuit 
de bezorgdheid om overlast te voorkomen; deze exploitatievoorwaarden zijn een onontbeerlijke 
basis voor een goede handhaving van alle vormen van overlast. 
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Beslist  Bij eenparigheid: 
Artikel 1: 
Het aangepast reglement op de exploitatie van nachtwinkels en private bureaus voor 
telecommunicatie als volgt goed te keuren: 
GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE EXPLOITATIE VAN NACHTWINKELS EN 
PRIVATE BUREAUS VOOR TELECOMMUNICATIE 
Artikel 1: Definities 
§1 Voor de toepassing van dit gemeentelijk reglement worden dezelfde definities gebruikt, zoals 
vastgelegd in de wet van 10 november 2006 (B.S. 19 december 2006) betreffende de 
openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, met name: 
- nachtwinkel: iedere vestigingseenheid waarvan de netto verkoopoppervlakte niet groter dan 150 
m² is, die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en 
huishoudelijke artikelen en die op duidelijke en permanente manier de vermelding "Nachtwinkel" 
draagt, zoals is vastgelegd in artikel 2; 
- privaat bureau voor telecommunicatie: iedere voor het publiek toegankelijke vestigingseenheid 
voor het verlenen van telecommunicatiediensten, in de volksmond "belwinkels" genoemd. 
§2 Verder wordt in dit reglement onder uitbater of exploitant volgende definitie verstaan: 
- exploitant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening en risico de nachtwinkel 
of het privaat bureau voor telecommunicatie wordt uitgebaat. 
Artikel 2: Vergunning 
§1 De vestiging en uitbating van een nachtwinkel of een privaat bureau voor telecommunicatie op 
het grondgebied van Hoogstraten zijn onderworpen aan het bekomen van een voorafgaandelijke 
vergunning. 
§2 De vergunning wordt verleend door het college van burgemeester en schepenen. 
§3 De vergunning geldt voor de erin aangeduide exploitant en voor de erin vermelde locatie. De 
vergunning kan dus niet worden overgedragen aan een andere exploitant noch kan zij worden 
overgedragen naar een andere locatie. 
§4 De vergunning is geldig voor een periode van 3 jaar. 
§5 De vergunning moet steeds op eerste verzoek van een bevoegde controlerende ambtenaar ter 
inzage worden voorgelegd. 
Artikel 3: Vergunningsaanvraag 
De vergunning dient voorafgaand aan de vestiging en exploitatie van de nachtwinkel of privaat 
bureau voor telecommunicatie schriftelijk aangevraagd te worden bij het college van burgemeester 
en schepenen, Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten, aan de hand van het aanvraagformulier ter 
beschikking gesteld door het stadsbestuur van Hoogstraten. 
§1 Op het aanvraagformulier zullen minimaal volgende elementen vermeld worden 
1° De gegevens van de aanvrager 
de naam en voornaam; 
het adres; 
het rijksregisternummer of nummer van de identiteitskaart ; 
het telefoonnummer of GSM-nummer. 
2° De gegevens betreffende de zaak 
de uitbatingsnaam 
het adres of de locatie; 
de vermelding van het soort zaak dat men wenst te openen; 
een ondernemingsnummer uitgereikt door de kruispuntbank voor ondernemingen en meegedeeld 
door het ondernemingsloket; 
kopie van de handelhuurovereenkomst (indien van toepassing); 
de verwachte openingsdatum. 
§2 Bij de aanvraag dient verder te worden gevoegd: 
1° een plan van het pand; 
2° een keuringsattest uitgaand van een bevoegd organisme waaruit blijkt dat de elektrische 
installaties van het pand beantwoorden aan de wettelijke voorschriften; 
3° in het geval dat de exploitant een rechtspersoon is, een kopie van de oprichtingsakte, zoals die 
gepubliceerd is in de bijlagen bij het Belgisch staatsblad; 
4° een kopie van het aangifteformulier van de plaatsing en het gebruik camerabewaking zoals 
voorzien is in artikel 6 §2 de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik 
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van bewakingscamera's (B.S. 31 mei 2007) en het K.B. van 02 juli 2008 betreffende de aangifte 
van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's. (zie ook artikel 8). 
Artikel 4 Voorafgaand onderzoek 
Onverminderd de hogere wetgeving en onder de voorwaarde dat het aanvraagformulier en het 
aanvraagdossier volledig is, kan de vergunning bedoeld in artikel 2 enkel worden toegekend na 
een voorafgaandelijk administratief onderzoek en een positieve beoordeling betreffende volgende 
onderdelen: 
1° een brandveiligheidsonderzoek: dit is een onderzoek naar de brandveiligheid zoals nader 
omschreven in het algemeen gemeentelijk politiereglement van de stad Hoogstraten; 
2° een financieel onderzoek: dit is een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde 
gemeentelijke facturen, van welke aard ook, die betrekking hebben op de exploitant; 
3° een stedenbouwkundig onderzoek: een onderzoek naar de conformiteit van de instelling met de 
geldende stedenbouwkundige voorschriften, zowel op gemeentelijk niveau als op provinciaal en 
Vlaams niveau. Zo dient onder meer nagegaan te worden of de geldende regelgeving betreffende 
stedenbouw gerespecteerd wordt, of de exploitant zijn zaak heeft ingeplant overeenkomstig de 
voorschriften en bestemmingen, bepaald in de stedenbouwkundige verordeningen, de 
gewestplannen, de plannen van aanleg, de ruimtelijke uitvoeringsplannen of 
verkavelingsvergunningen; 
4° een moraliteitsonderzoek: dit is een onderzoek naar de gerechtelijke en politionele 
antecedenten. 
Artikel 5 Weigeringsgronden 
Het college van burgemeester en schepenen kan de vergunning weigeren: 
1° als de aanvraag onvolledig is; 
2° indien één van de onderzoeken en criteria vermeld in artikel 4 negatief werden geadviseerd; 
3° als de openbare orde, de openbare rust en/of de openbare gezondheid in het gedrang komen. 
Hiervoor baseert het college van burgemeester en schepenen zich op een advies van de politie; 
4° Indien de locatie van de vestiging gelegen is op één van volgende plaatsen: 
- aan een gemeenteweg; 
- als er binnen een straal van 50 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur, geen voldoende 
parkeergelegenheid is, in de vorm van een private parking gereserveerd voor de klanten en/of een 
openbare parkeergelegenheid, waarbij voldoende wordt gedefinieerd als "klanten moeten niet op 
zoek naar een parkeerplaats"; 
- als er binnen een straal van 300 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur, een schoolgebouw of 
een openbare drankgelegenheid is gevestigd; 
- als er binnen een straal van 200 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur, reeds een nachtwinkel, 
een privaat bureau voor telecommunicatie, een gebouw waar religieuze vieringen doorgaan, een 
jeugdlokaal, een openbaar plein of een park is gelegen; 
- in of naast gebouwen met een voortuin; 
- in meergezinswoningen of appartementen. 
Deze plaatsbeperkingen worden beoordeeld op datum van de inschrijving van de 
vergunningsaanvraag door de stad. 
Artikel 6 Sluitingsuren 
§1 In afwijking van artikel 6, c) van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in 
handel, ambacht en dienstverlening, is het verboden een nachtwinkel open te houden: 
- op vrijdag en zaterdag vóór 18:00 uur en na 02:00 uur; 
- op de andere dagen vóór 18:00 uur en na 01:00 uur. 
§2 In afwijking van artikel 6, d) van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in 
handel, ambacht en dienstverlening, is het verboden een privaat bureau voor telecommunicatie 
open te houden: 
- op zaterdag en zondag vóór 8:00 uur en na 19:00 uur; 
- op de andere dagen vóór 06:00 uur en na 20:00 uur. 
Artikel 7 Flankerende maatregelen 
Het is verboden om: 
1° goederen te laden en/of te lossen aan een nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie 
tussen 22:00 uur en 08:00 uur; 
2° alcoholhoudende dranken te verbruiken in een nachtwinkel of een privaat bureau voor 
telecommunicatie. 
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Artikel 8 Camerabewaking 
De exploitant van een privaat bureau voor telecommunicatie of van een nachtwinkel moet tijdens 
het open houden van zijn inrichting minstens één bewakingscamera binnen zijn inrichting in 
werking hebben die duidelijk herkenbare beelden opneemt van iedere bezoeker. Ook een 
automatische tijdsregistratie is hierbij verplicht. De voorschriften vermeld in de wet van 21 maart 
van 2007 (B.S. 31 mei 2007) tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's 
alsmede de uitvoeringsbesluiten, zijn integraal van toepassing. 
Artikel 9 Verval vergunning van rechtswege 
De vergunning vervalt van rechtswege op het moment dat de exploitatie van de inrichting voor een 
periode van langer dan zes maanden feitelijk is onderbroken. 
Artikel 10 Maatregelen en sancties / Politiemaatregelen en strafbepalingen 
§1 Overeenkomstig artikel 18 § 3 van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren 
in handel, ambacht en dienstverlening kan de burgemeester de sluiting bevelen van een 
nachtwinkel of een privaat bureau voor telecommunicatie die wordt uitgebaat in overtreding op 
onderhavig reglement of op de beslissingen genomen door het college van burgemeester en 
schepenen in uitvoering van dit reglement. 
§2 Bij het overtreden van de in artikel 6 voorziene sluitingsuren, gelden de strafbepalingen zoals 
voorzien in de artikelen 19 tot en met 22 van de wet van 10 november 2006 betreffende de 
openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, o.a. artikel 22 §1 stipuleert dat "inbreuken op 
de verbodsbepalingen die in deze wet zijn voorzien worden bestraft met een gevangenisstraf van 
één maand tot één jaar en een boete van € 250,00 tot € 10 000,00 of met slechts één van deze 
straffen". 
§3 Gemeentelijke administratieve sancties 
De bepalingen van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties 
zijn van toepassing.  
1° In geval van inbreuken op artikel 2 §1 kan het college van burgemeester en schepenen 
overgaan tot de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van de nachtwinkel of privaat bureau 
voor communicatie. 
2° In geval van inbreuken op artikel 8 kan het college van burgemeester en schepenen overgaan 
tot de tijdelijke of definitieve administratieve schorsing of intrekking van de vergunning zoals 
bedoeld in artikel 2 van onderhavig reglement, en daaruit voortvloeiend tot de tijdelijke of 
definitieve administratieve sluiting van de nachtwinkel of privaat bureau voor communicatie. 
3° Een inbreuk op artikel 7 wordt bestraft met een administratieve geldboete van maximum 175,00 
of € 350,00, naargelang de overtreder minderjarig of meerderjarig is. De minderjarige die de volle 
leeftijd van 16 jaar heeft bereikt op het ogenblik van de feiten, kan het voorwerp uitmaken van een 
gemeentelijke administratieve geldboete, zelfs wanneer deze persoon op het ogenblik van de 
beslissing van de sanctionerend ambtenaar meerderjarig is geworden. 
4° De bemiddelingsprocedure zoals bedoeld in art. 18 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties, wordt m.b.t. onderhavig reglement ingevoerd voor 
minderjarigen vanaf 16 jaar. Aan meerderjarige overtreders kan het aanbod van de bemiddeling 
worden gedaan, indien de sanctionerend ambtenaar meent dat dit een meerwaarde betekent voor 
de betrokken partijen. De te volgen bemiddelingsprocedure wordt uiteengezet in bijlage 1 van 
onderhavig reglement. 
5° De sancties vermeld onder 1° en 2° kunnen slechts worden opgelegd mits de procedure wordt 
gevolgd zoals opgenomen in bijlage 2 van onderhavig reglement. 
§4 Onderhavig reglement doet geen afbreuk aan de bevoegdheden van de burgemeester op basis 
van artikel 133 t/m 134sexies van de Nieuwe Gemeentewet. 
Artikel 11 Inwerkingtreding - Overgangsbepalingen 
§1 Onderhavig reglement treedt in werking op 01 februari 2014. 
§2 Een nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie dat reeds bestond op 01 december 
2009 (inwerkingtreding van de eerste versie van het reglement: het reglement op de exploitatie van 
nachtwinkels en bureaus voor telecommunicatie zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 
november 2009) diende de aanvraag van een vergunning uiterlijk drie maanden na 01 december 
2009 te hebben ingediend. De datum van inschrijving door de stedelijke administratie van de 
vergunningsaanvraag is bepalend. 
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§3 De aanvraag van een vergunning geldt als voorlopige vergunning voor de bestaande 
inrichting(en) tot zolang de vergunningsaanvraag niet is ingewilligd of geweigerd, en voor een 
maximum termijn van 1 jaar. 
§4 Voor een nachtwinkel of een privaat bureau voor telecommunicatie dat reeds bestond op 
01 december 2009, golden en gelden de plaatsbeperkingen vermeld in artikel 5  4° niet. Zij kunnen 
blijvend beroep doen op deze uitzondering voor een periode die ten laatste eindigt bij de afloop 
van de tweede verlenging van de handelshuur. Voor panden in eigendom geldt een 
maximumperiode van 25 jaar. 
§5. De procedures die lopende zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van onderhavig 
reglement  blijven onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die van kracht 
waren op het tijdstip van de inleiding van de procedure, waaronder het reglement op de exploitatie 
van nachtwinkels en bureaus voor telecommunicatie zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 
16 november 2009. 
Bijlage 1: Bemiddeling  
1. Algemeen 
1.1. De bemiddelaar die zorg draagt voor de begeleiding van de bemiddelingsprocedure oefent zijn 
functie in alle onafhankelijkheid uit. 
1.2. Uitzonderlijk en op verzoek van alle betrokken procespartijen kan de bemiddelingsprocedure 
worden verder gezet na het verstrijken van de verjaringstermijn. De bemiddeling vindt dan niet 
meer plaats in het kader van de GAS-procedure. De sanctionerend ambtenaar wordt hiervan in het 
evaluatierapport van de bemiddelaar op de hoogte gebracht. 
1.3. De bemiddeling vindt plaats voorafgaand aan de boetebeslissing van de sanctionerend 
ambtenaar. 
2. Uitgangspunten van de bemiddeling 
2.1. De bemiddeling is een open communicatieproces tussen alle actoren in een geschil, waarbij 
de herstelgedachte centraal staat. Dit proces wordt ondersteund door de bemiddelaar. De actoren 
kunnen zijn: de meerderjarige overtreder, de minderjarige overtreder en zijn ouders/voogden, 
benadeelde partijen (individuen, rechtspersonen, instellingen, een groep buurtbewoners, etc.), de 
raadsman van betrokkenen, een vertrouwenspersoon, etc. 
2.2. Deelname aan de bemiddeling maakt het voor de overtreder mogelijk de door hem 
veroorzaakte schade te vergoeden, oplossingen te zoeken voor de oorzaken die aan de basis 
liggen van de inbreuk, afspraken te maken om een conflict te doen bedaren en/of zijn 
verantwoordelijkheid op te nemen door het leveren van, als symbolisch herstel voor de inbreuk, 
een GAS-prestatie, het aanbieden van excuses aan de benadeelde, het maken van een werkstuk, 
etc. 
2.3. De bemiddeling biedt de benadeelde partij de mogelijkheid aan zijn belangen tegemoet te 
komen en geeft de partijen eveneens de mogelijkheid de onderlinge communicatie te herstellen. 
Daarnaast is de bemiddeling een middel om de overtreder te sensibiliseren omtrent de gevolgen 
van zijn handelen, de sociale cohesie in een buurt te bevorderen, de gemeente te informeren over 
maatschappelijke vraagstukken en om partijen door te verwijzen naar gespecialiseerde instanties. 
2.4. De bemiddeling is gebaseerd op vrijwilligheid (de deelname is niet verplicht) en 
vertrouwelijkheid (niet alles wat tijdens de sessie wordt gezegd kan naar buiten worden gebracht). 
De bemiddelaar is transparant (de verwachtingen, mogelijkheden en beperkingen worden getoetst 
aan de juridische context) en meerpartijdig (er wordt geluisterd naar de standpunten van alle 
partijen). 
3. Het verloop van de bemiddeling 
3.1. De sanctionerend ambtenaar selecteert de dossiers die in aanmerking komen voor 
bemiddeling. Hij maakt de relevante stukken van het dossier (processen-verbaal, opstartbrief, 
verweerschriften, etc.) over aan de bemiddelaar. In zijn opstartbrief worden de gegevens van de 
bemiddelaar reeds vermeld. 
3.2. Indien de overtreder hierom verzoekt kan de sanctionerend ambtenaar ook na het opstarten 
van de GAS-procedure het dossier overmaken aan de bemiddelaar. 
3.3. Alle in het proces-verbaal vermelde partijen worden in principe door de bemiddelaar 
aangeschreven. Indien er geen benadeelde partijen in het proces-verbaal worden vermeld neemt 
de gemeente op indirecte wijze zijn rol van slachtoffer op. 
3.4. De partijen worden gestimuleerd tot actieve deelname aan het bemiddelingsproces. Dit geeft 
deelnemers de mogelijkheid zich vrij uit te drukken over de feiten, de gevoelens die hiermee 
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gepaard gingen, de gevolgen en de verwachtingen. Deze onderlinge dialoog geeft de benadeelde 
de mogelijkheid een antwoord te krijgen op zijn vragen en biedt de overtreder de mogelijkheid zijn 
verantwoordelijkheid op te nemen. Tevens wordt de mogelijkheid geboden eigen voorstellen te 
formuleren. De bemiddelaar speelt hierbij een ondersteunende rol. Een ontmoeting tussen de 
partijen is niet verplicht, of soms zelfs niet wenselijk of mogelijk. De communicatie kan ook indirect 
gebeuren, waarbij de bemiddelingsambtenaar fungeert als “doorgeefluik”. 
3.5. Indien de overtreder minderjarig is, worden de ouders/voogden en de raadsman op de hoogte 
gehouden over het verloop van de bemiddelingsprocedure. Tijdens het bemiddelingsgesprek is er 
steeds een meerderjarige vertrouwenspersoon (vernoemde personen of andere) aanwezig. 
3.6. Indien de sanctionerend ambtenaar hierom verzoekt, verstrekt de bemiddelaar hem de nodige 
informatie over de stand van zaken van de bemiddeling. 
3.7. De bemiddeling mondt idealiter uit in een schriftelijke overeenkomst, waarin de afspraken 
tussen de deelnemers worden vastgelegd. De bemiddelaar staat in voor de opvolging van deze 
afspraken en stuurt deze, indien gewenst, bij. 
4. De GAS-prestatie 
4.1. De bemiddelingsovereenkomst met als voorwerp het leveren van een GAS-prestatie wordt 
goedgekeurd door middel van een besluit van het college van burgemeester en schepenen. 
4.2. De onbezoldigde herstelprestatie vindt plaats bij een dienst van de gemeente waar de inbreuk 
werd gepleegd of bij een door het college van burgmeester en schepenen aangewezen instelling 
en bestaat uit het verrichten van een taak van algemeen nut of uit het deelnemen aan acties van 
gemeentelijk belang. 
4.3 de overtreder die een GAS-prestatie levert is behoorlijk verzekerd voor materiële en 
lichamelijke schade. Deze prestatie mag geen gevaarlijk of onredelijk zwaar werk inhouden. De 
aard, inhoud en wijze van uitvoering dient te gebeuren met eerbiediging van het zelfrespect, ras, 
huidskleur, etnische oorsprong, nationaliteit, taal, godsdienst, politieke of andere overtuigingen, 
financiële, sociale of andere status van de overtreder. 
4.4. De GAS-prestatie wordt begeleid door de bemiddelaar. Hij houdt voor het bepalen van de 
prestatieplaats en van het aantal te presteren uren rekening met de persoon van de overtreder en 
de aard van de inbreuk. 
5 het resultaat van de bemiddeling 
5.1. De bemiddelaar rapporteert de sanctionerend ambtenaar over het resultaat van de 
bemiddeling en houdt hierbij rekening met de termijn die de sanctionerend ambtenaar nuttig acht 
voor het nemen van zijn eindbeslissing. In zijn verslaggeving houdt de bemiddelaar de nodige 
neutraliteit in acht en is hij gebonden aan zijn discretieplicht: hij deelt slechts deze informatie mee 
die nuttig is voor het nemen van de eindbeslissing. 
5.2. De sanctionerend ambtenaar interpreteert bij het nemen van zijn eindbeslissing het verslag 
van de bemiddelaar. De beoordeling zoals gerapporteerd door de bemiddelaar wordt hierbij 
meegewogen. 
Bijlage 2: De administratieve schorsing of intrekking van een toestemming of vergunning, en de 
tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting 
1. Indien de inbreuk gesanctioneerd wordt door een in dit artikel bepaalde sanctie, stuurt de 
sanctionerend ambtenaar het proces-verbaal door naar het college van burgemeester en 
schepenen. 
2. Het college van burgemeester en schepenen neemt in zitting kennis van het proces-verbaal en 
wanneer zij beslist de procedure op te starten, verstuurt zij een voorafgaande waarschuwing aan 
de overtreder. Hierin staat dat er een inbreuk werd vastgesteld en dat een sanctie zal opgelegd 
worden indien de inbreuk wordt gehandhaafd of bij een volgende inbreuk. De waarschuwing moet 
een uittreksel bevatten van onderhavig reglement en dient per post aangetekende brief te 
gebeuren.  
3. Vervolgens wordt aan de overtreder per post aangetekend schrijven meegedeeld dat er bij 
proces-verbaal werd vastgesteld dat er nog steeds een inbreuk is en dat het college overweegt 
een sanctie (schorsing of intrekking van de vergunning, sluiting van de instelling) op te leggen. Bij 
deze mededeling deelt men ook mee waar en wanneer het dossier kan worden ingekeken, waar 
en wanneer betrokkene zal worden gehoord, en dat hij zich mag laten bijstaan of 
vertegenwoordigen door een raadsman. 
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4. De hoorzitting kan maar plaatsvinden als de meerderheid van het college van burgemeester en 
schepenen aanwezig is. De hoorzitting wordt genotuleerd en de aanwezigen worden bij het einde 
van de zitting uitgenodigd de notulen te ondertekenen. 
5. Bij het nemen van de beslissing is het college van burgemeester en schepenen op dezelfde 
wijze samengesteld als tijdens de hoorzitting. 
6. De kennisgeving van de sanctie wordt ondertekend door de burgemeester en de 
stadssecretaris. Deze sanctie wordt aan de overtreder ter kennis gebracht door een aangetekend 
schrijven, ofwel door overhandiging tegen ontvangstbewijs. 
Artikel 3: 
Het protocolakkoord dat het college van burgemeester en schepenen in mei 2011 afsloot met het 
parket van het arrondissement Turnhout - zoals bekrachtigd door de gemeenteraad van 23 
december 2013 - conform artikel 23, laatste lid GASwet te hechten aan het reglement op de 
exploitatie van nachtwinkels en bureaus voor telecommunicatie. 
Artikel 4: 
Conform artikel 42, §3 gemeentedecreet en artikel 119, lid 3 nieuwe gemeentewet, een afschrift 
van het reglement op de exploitatie van nachtwinkels en bureaus voor telecommunicatie met 
aangehecht protocol over te maken aan de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg en de 
Politierechtbank te Turnhout, alsook aan de deputatie van de provincie Antwerpen. Bijkomend een 
afschrift met aangehecht protocol over te maken aan de sanctionerend ambtenaar en aan de 
Politiezone Noorderkempen. 
Artikel 5: 
Dit reglement op de exploitatie van nachtwinkels en bureaus voor telecommunicatie met 
aangehecht protocol bekend te maken overeenkomstig artikels 186 en 187 van het 
gemeentedecreet, zijnde middels openbare aanplakking en registratie in het gemeentelijk register 
van bekendmaking. 
Dit reglement op de exploitatie van nachtwinkels en bureaus voor telecommunicatie met 
aangehecht protocol eveneens bekend te maken overeenkomstig artikel 15 van de GASwet, zijnde 
middels publicatie op de gemeentelijke website en via regelmatige verwijzing ernaar in het 
gemeentelijk publicatieblad. 
 
 
/g/ Harry Vanderhenst /g/ Johan Vermeeren 
wnd. gemeentesecretaris voorzitter gemeenteraad 

Voor eensluidend uittreksel, 
Hoogstraten, 06/02/2014 

 
Eduard Palmans Johan Vermeeren 
gemeentesecretaris voorzitter gemeenteraad 


