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UITTREKSEL
College
• datum zitting • agendapunt nr.
07/12/2015 13

• Aanwezig

Roger Van Aperen, burgemeester wnd.
Ward Baets, Jef Vissers, Lieve Janssen en Jos Matthé, schepenen
Eduard Palmans, gemeentesecretaris

• Verontschuldigd

Tinne Rombouts, burgemeester
Michel Jansen en Marc Haseldonckx, schepenen

Afwijking wekelijkse rustdag 2016.

Het college,
Gelet op artikel 57 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en 
dienstverlening (BS 19/12/2006);
Gelet op het Koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet 
van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (BS 
07/07/2009);
Gelet op de aanvragen van Unizo, Comeos en Brantano;
Aangezien de Lidl elk jaar in de maand oktober voor datzelfde jaar zondagsopeningen wil in de 
maand december;
Aangezien de federatie van bakkerijen te kennen heeft gegeven dat bakkerijen zijn vrijgesteld van 
de verplichte wekelijkse rustdag; 
Aangezien het college van burgemeester en schepenen maximum 15 afwijkingen per jaar op de 
verplichte wekelijkse rustdag mag toestaan;
Na beraadslaging;
Beslist: 
Artikel 1:
Voor het jaar 2016 wordt aan alle handelaren van de stad een afwijking op de verplichte wekelijkse 
rustdag verleend voor volgende periodes:
- van 01 januari t/m 03 januari (Nieuwjaar en solden zondag);
- van 01 t/m 6 maart (Lenteactie Brantano);
- van 14 t/m 20 maart (Lente opendeur);
- van 29 maart t/m 3 april (Paasvakantie);
- van 18 t/m 24 april (Start zomerseizoen met hapje-tapje);
- van 25 april t/m 30 april (Vrijdag de avondopening tijdens de Verlichte Avondmarkt);
- van 13 juni t/ m 19 juni (Braderij);
- van 27 juni t/m 3 juli (Zomer solden);
- van 05 t/m 11 september (Terug naar school);
- van 12 t/m 18 september (Groenten en Bloemen);
- van 26 september t/m 2 oktober (Shopping Day - Comeos);
-  van 03 t/m 09 oktober (Herfstopendeur);
- van 28 november t/m 4 december (Sinterklaas);
- van 05 t/m 11 december (Kerstshopping met glühwein);
- van 12 t/m 18 december (Kerstshoppen).
Artikel 2:
Kennis te geven van dit besluit aan:
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- Brantano nv;
- Unizo;
- Comeos;
- Lidl.

Eduard Palmans
gemeentesecretaris

Roger Van Aperen
burgemeester wnd.

Voor éénsluidend uittreksel,
Hoogstraten, 15/01/2016

Eduard Palmans
gemeentesecretaris

Tinne Rombouts
burgemeester


