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Goedkeuring te hechten aan het marktplan voor de zaterdagse markt Grote Markt en Zegeplein (Afdeling III
- hoofdstukken I en II van het Uniform Gemeentelijk Politiereglement Turnhout)
Samenvatting
De gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te geven aan het marktplan met de indeling van de standplaatsen
voor de zaterdagse markt op de Grote Markt en Zegeplein te Turnhout. Het reglement blijft ongewijzigd, het
marktplan wordt opnieuw vastgesteld.
Het marktplan dient opnieuw ter goedkeuring worden voorgelegd tengevolge van het arrest van de Raad van State
nr. 230.016 van 29 januari 2015, waarbij op verzoek van marktkramer Henricus Cuypers het marktplan van
Turnhout, goedgekeurd door de gemeenteraad van 6 februari 2012 werd vernietigd.
Motivering
Voorgeschiedenis
Marktplan goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 6 februari 2012.
Arrest van de Raad van State van 29 januari 2015, waarbij de beslissing van de gemeenteraad van 6 februari 2012
houdende de goedkeuring van het marktplan Grote Markt en Zegeplein voor de zaterdagse markt werd vernietigd
en de daaruit afgeleide beslissing om Henricus Cuypers niet zijn vroegere standplaats te laten behouden.
Feiten en context
Het marktplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Het markplan is onderdeel van het Uniform
Gemeentelijk Politiereglement Turnhout, afdeling III – hoofdstukken I en II. Het marktreglement blijft ongewijzigd.
Het marktplan blijft qua vorm en configuratie ongewijzigd, gezien dit door de heer Henricus Cuypers niet betwist
wordt. De klacht van de heer Henricus Cuypers had betrekking op de beslissing houdende de toewijziging van
standplaats nr. 54.
Voor wat betreft de toewijziging vn de standplaatsen zelf, een bevoegdheid voorbehouden aan het college van
burgemeester en schepenen, werd inmiddels, in onderling overleg, een compromis met de heer Henricus Cuypers
bereikt, waarbij een alternatieve standplaats aan de heer Cuypers kan worden toegewezen.
Juridisch
Afdeling III – hoofdstuk I en II van het Uniform Gemeentelijke Politiereglement met betrekking tot de organisatie van
de zaterdagse markt op de Grote Markt en het Zegeplein.
Conform afdeling III, hoofdstuk II, artikel van Het UGP:

De gemeenteraad vertrouwt aan het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid toe om de markten
in te delen en wijzigingen op te nemen. Het college zal voor elke standplaats de ligging, de grootte en het gebruik
bepalen.
Argumentatie
Het marktplan Grote Markt en Zegeplein werd initieel opgesteld na de heraanleg van de Grote Markt en
goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 6 februari 2012. Het arrest van de Raad van State van 29 januari
2015 vernietigde de goedkeuring van het marktplan en de afgeleide beslissing om aan de heer Cuypers
standplaats nr. 54 toe te kennen.
Het marktplan kan echter qua vorm en configuratie gehandhaafd blijven, gezien de vorm en configuratie niet
betwist werd, noch wordt door de heer Henricus Cuypers.
De marktcommissie is vragende partij om de indeling van de zaterdagse te handhaven.
Besluit
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het marktplan voor de zaterdagse markt op de Grote Markt en het
Zegeplein.
Deze beslissing werd genomen met eenparigheid van stemmen.
Aldus gedaan en gedelibereerd in de zitting van de gemeenteraad van de stad Turnhout op datum als boven.
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