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Uittreksel uit het notulenboek van 
het college van burgemeester en schepenen

maandag 14 december 2020 om 08u45

AANWEZIG:
Liesbeth Van der Auwera, Burgemeester
Rudi Cober, Michel Theunissen, Jo Vandersteegen, Schepenen
Katja Verheyen, Voorzitter BCSD
Stefan Goclon, Algemeen directeur
VERONTSCHULDIGD:
Mario Knippenberg, Schepen
AFWEZIG:

Afwijking wekelijkse rustdag 2021 – Goedkeuring aanpassing

REGELGEVING
Het college van burgemeester en schepenen:
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding 
van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, gewijzigd bij het decreet van 2 juni 2006;
 
Gelet op de nog geldende bepalingen van de nieuwe gemeentewet;
 
Gelet op de wet van 29 juli 1991, en latere wijzigingen, betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht 
van de bestuurshandelingen;
 
Gelet op het decreet van 15 juli 2005 betreffende de regeling van het algemeen bestuurlijk toezicht op 
de gemeenten en de autonome gemeentebedrijven;
 
Gelet op de wet van 12 november 1997 en het decreet van 18 mei 1999, en latere wijzigingen, 
betreffende de openbaarheid van bestuur in de gemeenten en de provincies;
 
Gelet op het advies van de middenstandsraad van Bree d.d. 17 november 2020;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 november 2020;

OVERWEGENDE
Overwegende dat vanwege de Covid-19 maatregelen de start van de wintersolden verplaatst van 2 
naar 4 januari 2021;
 
Gelet op de mail van 8 december 2020 van de middenstandsvereniging waarin zij vragen om de 
afwijking van de wekelijkse rustdag van zondag 3 januari te verplaatsen naar zondag 10 januari 2021;

BESLUIT
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Art. 1: Het college van burgemeester en schepenen geeft goedkeuring om de afwijking op de 
wekelijkse rustdag van 3 januari om te zetten naar 10 januari vanwege de verschuiving van de winter 
solden. Er wordt op volgende zondagen in 2021 een afwijking op de zondagsrust verleend 
overeenkomstig de wet op de wekelijkse rustdag:

 Zondag 10 januari 2021     Winter solden (aanpassing)
 Zondag 21 maart 2021          Welkom Lente Weekend = lente koopdagen
 Zondag 9 mei 2021             Gratis Shoppen Weekend en Moederdag
 Zondag 27 juni 2021           Bree Zomert = braderie
 Zondag 4 juli 2021             Zomer solden 
 Zondag 22 augustus 2021      Back To School en voorstelling nieuwe wintercollectie   
 Zondag 29 augustus 2021      Back To School
 Zondag 19 september 2021   Welkom Herfst Weekend = lente koopdagen en autoloze                                     

zondag > week van de mobiliteit  
 Zondag 3 oktober 2021         Weekend van de Klant > Unizo & Comeos
 Zondag 31 oktober 2021       Gratis Shoppen met Halloween
 Zondag 21 november 2021     Sinterklaas 
 Zondag 28 november 2021     Sinterklaas     
 Zondag 12 december 2021     Kerstshoppen        
 Zondag 19 december 2021     Kerstshoppen   
 Zondag 26 december 2021     Eindejaars-shoppen

Art. 2: De bepalingen van Deel 2, Titel 7 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, meer bepaald deze 
inzake de melding en bekendmaking, zijn op dit besluit van toepassing.

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Algemeen directeur,
Stefan Goclon

Burgemeester
Liesbeth Van der Auwera

Voor eensluidend afschrift,
Op bevel,
Algemeen directeur
Stefan Goclon
#$ondertekening2$#

#$stempel$#

Burgemeester
Liesbeth Van der Auwera
#$ondertekening1$#
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