PROVINCIE VLAAMS-BRABANT - ARRONDISSEMENT LEUVEN - GEMEENTE KORTENBERG

UITTREKSEL UIT HET REGISTER der beraadslagingen van het COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
ZITTING VAN 15 DECEMBER 2021
AANWEZIG: A. Thienpont, burgemeester-voorzitter; D. Haelterman, K. Goeminne, S. Ryckmans,
A. Vannerem, R. De Becker en W. Moons, schepenen; L. Ceuppens, algemeen directeur.
Het college van burgemeester en schepenen

23.

Openbare kermissen in 2022

Gelet op de toepasselijke bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en
de daaropvolgende wijzigingen;
Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de
organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005 en wet van 20 juli 2006, meer
bepaald artikel 8;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 juni 2003 betreffende de uitbating van kermistoestellen;
Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van
kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie;
Overwegende dat volgens artikel 8 §1 van voornoemde gewijzigde wet de organisatie van ambulante
activiteiten en kermisactiviteiten op de openbare markten en kermissen, wordt geregeld bij
gemeentelijk reglement;
Gelet op het gemeentelijk reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op openbare kermissen,
goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 6 december 2021, in het bijzonder artikel 2 dat aangeeft hoe
de kermisdata moeten worden vastgesteld;
Overwegende dat het aangewezen is dat het college van burgemeester en schepenen de data voor 2022
vaststelt;
Besluit:
Artikel 1: In 2022 richt de gemeente op het openbaar domein volgende openbare kermissen in:
ERPS-KWERPS
Dorpsplein Erps
Zomerkermis: op zaterdag 18, zondag 19 en maandag 20 juni 2022.
Winterkermis: op zaterdag 17, zondag 18 en maandag 19 september 2022.
De standplaatsen worden vanaf donderdagmiddag 12u tot dinsdagvoormiddag 10u ingenomen.
De kermis gaat open op zaterdag en zondag vanaf 14u en maandag vanaf 15u30.
ERPS-KWERPS
St. Pietersplein Kwerps
Zomerkermis: op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 juli 2022.
De standplaatsen worden vanaf woensdagmiddag 12u tot maandagvoormiddag 10u ingenomen.
De kermis gaat open op vrijdag en zaterdag vanaf 14u en zondag vanaf 10u (samen met
rommelmarkt), maar muziek mag pas vanaf 10u30 opgezet worden.
EVERBERG
Gemeenteplein
Zomerkermis: op zaterdag 28, zondag 29 en maandag 30 mei 2022.
Winterkermis: op zaterdag 5, zondag 6 en maandag 7 november 2022.
De standplaatsen worden vanaf donderdagmiddag 12u tot dinsdagvoormiddag 10u ingenomen.
De kermis gaat open op zaterdag, zondag en maandag vanaf 15u.
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KORTENBERG
De Walsplein
Zomerkermis: op zaterdag 11, zondag 12 juni en maandag 13 juni 2022.
Winterkermis: op zaterdag 8, zondag 9 en maandag 10 oktober 2022.
De standplaatsen worden vanaf donderdagnamiddag 14u tot dinsdagvoormiddag 9u ingenomen.
De kermis gaat open op zaterdag en zondag vanaf 14u en maandag vanaf 15u30.
MEERBEEK
Aan de kerk
Zomerkermis: op zaterdag 25, zondag 26 juni en maandag 27 juni 2022.
Winterkermis: op zaterdag 15, zondag 16 oktober en maandag 17 oktober 2022.
De standplaatsen worden vanaf vrijdagmiddag 12u tot dinsdagvoormiddag 10u ingenomen.
De kermis gaat open op zaterdag, zondag en maandag vanaf 15u.
Artikel 2: De standplaatsen ingenomen ter gelegenheid van voornoemde kermissen mogen niet langer
bezet worden dan gedurende de in artikel 1 vermelde periodes.
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Namens het college van burgemeester en schepenen
De algemeen directeur
(g) L. CEUPPENS

De burgemeester
(g) A. THIENPONT

Voor eensluidend uittreksel afgeleverd op 16 december 2021
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