MARKTREGLEMENT WARENMARKT GEMEENTE WEESP
2016
HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.

Begripsomschrijvingen

De in artikel 1 van Marktverordening gemeente Weesp 2016 gegevens begripsomschrijving
zijn van overeenkomstige van toepassing op deze nadere regels.

Artikel 2.

Dag, tijd en plaats van de markt

De warenmarkt vindt plaats op dinsdagochtend van 08.00 uur tot 13.00 uur op de
Nieuwstraat en Het Grote Plein te Weesp.
HOOFDSTUK 2. BEPALINGEN OVER VERGUNNINGEN

Artikel 3.

Inhoud vaste standplaatsvergunning

1.

Een vast standplaatsvergunning vermeldt in ieder geval;
a.
de naam en voornamen, het adres en de woonplaats van de
vergunninghouder;
b.
de kraam of andere verkoopmaterialen die de vergunninghouder bij het
innemen van de standplaats mag gebruiken;
c.
het soort artikelen dat de vergunninghouder mag verhandelen en de branche
waartoe de vergunninghouder behoort;
d.
de datum waarop aan de vergunninghouder voor het eerst vergunning is
verleend;
e.
dat de vergunninghouder zelf zorg draagt voor de inzameling en afvoer van
zijn afval en dat hij zijn standplaats schoon oplevert;
f.
de wijze waarop de vergunninghouder zijn elektriciteit betrekt;

2.

Aan de vergunning wordt een middel ter identificatie gehecht.

Artikel 4.

Inschrijving op de anciënniteitlijst

Vergunninghouders van vaste standplaatsen worden ingeschreven op een doorlopend
genummerde lijst met vermelding van en in volgorde van de datum waarop aan hen door het
eerst een vaste standplaats is toegewezen. Bij deze inschrijving wordt tevens vermeld de
artikelen die de vergunninghouder mag verhandelen en de branche waartoe hij behoort.

Artikel 5.

Volgorde toewijzing vaste standplaatsen

Indien voor de toewijzing van een beschikbare vaste standplaats meer aanvragers in
aanmerking komen, wordt de standplaats achtereenvolgens toegewezen aan:
a.
de vergunninghouder van een vaste standplaats die aan het college schriftelijk de
wens te kennen heeft gegeven van standplaats te willen veranderen, in volgorde van
plaatsing op de anciënniteitlijst;
b.
degene die schriftelijk kenbaar heeft gemaakt interesse te hebben voor een vaste
standplaats. Zonodig wordt de marktcommissie om advies gevraagd.
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Artikel 6.
1.

2.

3.

In geval van overlijden, of blijvende arbeidsongeschiktheid van de vergunninghouder,
of in geval van bedrijfsbeëindiging kan de vaste standplaatsvergunning worden
overgeschreven op de echtgenoot, de geregistreerde partner of een andere
achterblijvende persoon met wie hij duurzaam samenwoonde.
Indien de vergunning niet kan worden overgeschreven op grond van het eerste lid,
kan een kind of een medewerk(st)er van de vergunninghouder de vergunning voor
een vaste standplaats krijgen indien hij aantoonbaar, drie jaar direct voorafgaand aan
de overschrijving in loondienst van het marktbedrijf van de vergunninghouder heeft
gewerkt of gedurende eenzelfde periode als mede-eigenaar in dit bedrijf heeft
gefunctioneerd.
Een aanvraag tot overschrijving wordt ingediend binnen twee maanden na het
overlijden van de vergunninghouder of nadat de blijvende arbeidsongeschiktheid is
vastgesteld.

Artikel 7.
1.
2.

2.
3.

Toewijzing dagplaats

Toewijzing van een dagplaats geschiedt door een mondelinge toestemming van de
marktmeester of zijn vervanger, op het moment dat een standplaats niet als vaste
standplaats wordt ingenomen.
De dagplaatsen worden door het college elke marktdag om 8.00 uur toegewezen aan
gegadigden die zich daarvoor op de dag zelf vóór 8.00 uur aanmelden bij de
marktmeester.

Artikel 8.
1.

Overschrijving vaste standplaatsvergunning

Toewijzing standwerkerplaats

Het college wijst een standwerkerplaats toe. Bij meerdere gegadigden wordt door
middel van loting bepaald wie de standwerkerplaats mag innemen. Tijdstip van de
loting is om 8.30 uur, en vindt voor het Gemeente huis plaats.
Indien een standwerker zich wil doen bijstaan, meldt hij dit vooraf aan de
marktmeester onder vermelding van de naam van degene die hem zal bijstaan.
Degene die hem zal bijstaan, mag niet op eigen naam deelnemen aan de loting.
Het college kan bepalen, dat indien een artikel reeds vanuit een vaste standplaats
wordt verkocht, hetzelfde artikel eenmaal per maand vanuit een standwerkerplaats
mag worden verkocht. Er mag slechts met één artikel worden ingeschreven.

HOOFDSTUK 3. BEPALINGEN OVER HET GEBRUIK VAN DE STANDPLAATS.

Artikel 9.
1.
2.

Persoonlijk innemen standplaats; bijstand

De vergunninghouder neemt de standplaats die hem is toegewezen persoonlijk in. Hij
mag de standplaats niet aan een ander afstaan of in gebruik nemen.
De vergunninghouder mag zich op de standplaats doen bijstaan.

Artikel 10.

Bedrijfsleiderschap

Het college kan de vergunninghouder op een daartoe schriftelijk strekkend verzoek
toestemming verlenen om één natuurlijk persoon, aan te wijzen als bedrijfsleider, die hem bij
de uitoefening van de markthandel bij voortduring bijstaat dan wel, bij afwezigheid van de
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vergunninghouder, voor rekening en risico van de vergunninghouder diens
marktverplichtingen nakomt.
1.
Indien het college de in het vorige lid bedoelde toestemming heeft verleend, verleent
het college de vergunninghouder ontheffing van de verplichting als bedoeld in
artikel 10 om de hem toegewezen staanplaats persoonlijk in te nemen.
2.
De in het eerste lid bedoelde natuurlijk persoon kan zijn het kind, de
medevennoot/firmant of werknemer, de echtgenoot, de geregistreerde partner of een
andere persoon met wie hij duurzaam samenwoont.
3.
De in het eerste lid bedoelde aanwijzing kan per kalenderjaar slechts een keer
worden gewijzigd.
4.
Overtredingen van het bepaalde bij of krachtens deze verordening door de
bedrijfsleider begaan, worden toegerekend aan de vergunninghouder.

Artikel 11.

Aantal keren innemen van de vaste standplaats

De vergunninghouder van een vaste standplaats neemt tenminste eenmaal per twee weken
en tenminste tienmaal per dertien weken zijn plaats op de markt in, dit met inachtneming van
het bepaalde in de artikelen 13 en 14.

Artikel 12. Afwezigheid wegens ziekte, vakantie of bijzondere
omstandigheden
1.

2.

De vergunninghouder van een vaste standplaats, die wegens ziekte, vakantie of
bijzondere omstandigheden is verhinderd zijn vaste standplaats in te nemen, deelt dit
schriftelijk mee aan het college. Bij vakantie, en zo mogelijk bij bijzondere
omstandigheden, geeft de vergunninghouder aan hoe lang zijn afwezigheid duurt.
De schriftelijke mededeling wordt tijdig vóór de betreffende marktdag gedaan.
Plotselinge verhindering wordt mondeling of telefonisch aan de marktmeester gemeld,
gevolgd door een schriftelijke bevestiging daarvan aan het college.

Artikel 13.
1.
2.

In geval van ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden kan het college op
aanvraag van de vergunninghouder van een vaste standplaats hem tijdelijk ontheffing
verlenen van de verplichting uit artikel 12.
Het college kan op aanvraag van de vergunninghouder gedurende deze periode
toestemming verlenen zich op zijn standplaats te laten vervangen door een met name
genoemd persoon.

Artikel 14.
1.

2.

Legitimatie en identiteit vergunninghouder

Degene die een standplaats op de markt inneemt of wenst in te nemen, dient op
eerste aanvraag van de marktmeester aan te tonen dat hij vergunninghouder is.

Artikel 15.
1.

Ontheffing en vervanging

Innemen standplaats / aan- en afvoer goederen.

Het is verboden voor vergunninghouders op het marktterrein, meer dan 3 uur voor
aanvang en meer dan 1,5 uur na afloop van de markt met een voertuig, goederen of
anderszins ruimte in te nemen of goederen aan of af te voeren.
De vergunninghouder is verplicht zijn standplaats tot de sluitingstijd van de markt te
blijven innemen. Het college kan hiervoor ontheffing verlenen.
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3.

4.
5.

Indien de vergunninghouder zijn vaste standplaats niet uiterlijk om 8.00 uur heeft
ingenomen, kan de desbetreffende standplaats voor die dag als dagplaats worden
aangemerkt, tenzij de marktmeester de standplaats op tijdig verzoek van de
vergunninghouder voor hem beschikbaar houdt.
Het is verboden de doorgang en de wandelgangen op en langs het marktterrein op
enigerlei wijze te hinderen of te blokkeren.
De vergunninghouder zorgt ervoor dat zijn standplaats tijdens de markt schoon blijft
en voert bij vertrek zijn afval af.

Artikel 16.

Verbod om ruimte in te nemen op het marktterrein

Behoudens het bepaalde in artikel 16, is het verboden zich op marktdagen, alsmede in de
periode voorafgaand aan de markt die benodigd is de markt op te bouwen, met een voertuig
op het marktterrein te bevinden of een voertuig op het marktterrein aanwezig te hebben, op
kenbaar gemaakte dagen of uren. Het kenbaar maken geschiedt aan de hand van Bord C1,
van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord
“Parkeren verboden vanaf maandag 18.00 uur tot dinsdag 15.30 uur in verband met markt”
en het symbool “wegsleepregeling” (OV 0479).
HOOFDSTUK 4. SLOTBEPALINGEN

Artikel 17. Inwerkingtreding
Het reglement treedt in werking de dag nadat de Marktverordening gemeente Weesp 2016
in werking is getreden.

Artikel 18. Citeertitel
Dit reglement wordt aangehaald als: Marktreglement gemeente Weesp 2016 .
Weesp, …………….(datum)
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weesp,
D.G.C. van der Spek,
secretaris, wnd.
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B.J. van Bochove,
burgemeester, wnd.
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