PLAATSRECHT OP BOERENMARKT

Art.1: De toelating tot het inrichten van een wekelijkse boerenmarkt op het
Stationsplein, elke zaterdagvoormiddag, wordt vanaf 01/01/2013 verlengd tot
31/12/2018.
Art.2: Het plaatsrecht welke zal worden geheven voor deze periode wordt vastgesteld op
€ 0.65 de lopende meter, per dag, met een maximumdiepte van 3m per kraam, ten laste
van de persoon die met handels- of beroepsdoeleinden een plaats op het openbaar
domein inneemt gedurende de boerenmarktdag.
Het minimum te betalen recht wordt vastgesteld op € 2.60 per kraam.
Art. 3: De onderrichtingen bepaald in het gemeentelijk marktreglement goedgekeurd
door de gemeenteraad in zitting van 26/04/2010, zijn van toepassing op alle ambulante
activiteiten op het openbaar domein of grenzend aan de openbare weg en op
commerciële plaatsen.
Art.4: De retributie dient vooraf te worden betaald aan de gemeente vooraleer de
handelaar start met de ambulente activiteit.
Met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale
schuldvorderingen kan de financieel beheerder een dwangbevel uitvaardigen, geviseerd
en uitvoerbaar verklaard door het college van burgemeester en schepenen. Een dergelijk
dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot. Dat exploot stuit de
verjaring. Een bevel kan door het college van burgemeester en schepenen alleen worden
geviseerd en uitvoerbaar verklaard als de schuld opeisbaar, vaststaand en zeker is. De
schuldenaar moet bovendien vooraf aangemaand zijn met een aangetekende brief.
Schulden van een publieke rechtspersoon kunnen nooit via een dwangbevel worden
ingevorderd. Verzet kan tegen dat exploot worden ingediend binnen één maand na de
betekening ervan bij verzoekschrift of door een dagvaarding ten gronde.
Art.5: Deze beslissing zal worden overgemaakt aan de heer Gouverneur van de
Provincie.

Meer informatie kan u vinden bij:
Dienst Secretariaat
Danny Van Daele
Tel.: 055-43 17 52
Danny.vandaele@brakel.be
Gemeentehuis voor het publiek alle werkdagen open van 8u.00 tot 12u.00 en op
woensdag van 16u.00 tot 19u.30.
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