
MARKTREGLEMENT 2012 

(BEHORENDE BIJ DE MARKTVERORDENING GEMEENTE HEUMEN 2010) 

 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen; 

 
gelet op artikel 160, eerste lid sub h, Gemeentewet, artikel 3 van de Marktverordening gemeente 

Heumen 2010, de Algemene wet bestuursrecht; 

 
overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen met betrekking tot uitvoering van de 

marktverordening en een ordelijk verloop van de markt(en); 
 

gehoord de marktcommissie en marktkooplieden; 
 

B E S L U I T: 

 
vast te stellen de volgende Nadere regels voor de warenmarkt in de gemeente Heumen: 

 
HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1. Begripsomschrijving 

De in artikel 1 van de Marktverordening gemeente Heumen 2010 gegeven begripsomschrijvingen zijn 
van overeenkomstige van toepassing op deze nadere regels. 

 
Artikel 1a Inrichting van de markt 

 

lid 1 

a. maximum aantal standplaatsen: 35 
b. standplaats: 4 strekkende meter. 

c. opstelling zoals opgenomen in bijlage 1 van dit marktreglement (gewaarmerkte tekening) van de 
markt, waarbij uitgangspunt is dat de standplaatsen worden ingenomen met gebruikmaking van de 

traditionele huurkraam maar waarbij ook ruimte is voor eigen materiaal zoals een verkoopwagen. 
De maatvoering van dit eigen materiaal moet wel passen binnen de daarvoor beschikbare ruimte 

en uitgangspunt moet zijn dat de zijkanten open worden gehouden om toch het karakter van een 

marktkraam te behouden. 
 

lid 2 
Branche-indeling 

 

Artikel groepen       Maximum aantal vergunninghouders 
 

Textiel 
Dames-, heren- en kinderkleding   1 

Huishoudelijk textiel   1 

Sokken    1 
Stoffen    1 

Nachtkleding en ondergoed   1 
Kleinvak, knopen e.d.    1 

 
Voedingsartikelen  

Aardappelen, groente en fruit   2 

Brood, koek en banket   1 
Kaas    1 

Noten, zuidvruchten, reform en honing   1 
Snoep en verpakte koek   1 

Vis       1 

Loempia’s    1 



Poelierswaren    1 

Vlees en vleeswaren    1 
 

Overige artikelen 
Dierenbenodigdheden    1 

Bijouterie     1 
Stofzuigerbenodigdheden en matten    1 

Wenskaarten en kleedjes    1 

Bloemen en planten    1 
Overige door ons college aan te wijzen     1 

   

De standplaatsen worden ingenomen door maximaal 22 vergunninghouders.   

 

Artikel 1b Marktoverleg 

1. Jaarlijks wordt overleg gevoerd tussen de marktkooplieden met een vaste standplaatsvergunning, 
de marktmeester en de portefeuillehouder marktaangelegenheden.   

2. Op initiatief van minimaal twee marktkooplieden, wordt namens het college een extra bijeenkomst 
belegd in aanvulling op het overlegmoment zoals omschreven in lid 1.  

 

 
HOOFDSTUK 2. BEPALINGEN OVER VERGUNNINGEN 

Artikel 2. Inhoud vaste standplaatsvergunning 
1. Een vaste standplaatsvergunning vermeldt in ieder geval: 

a. de naam en voornamen, de geboortedatum en -plaats, het adres en de woonplaats van de 
vergunninghouder; 

b. een duidelijke omschrijving van de toegewezen vaste standplaats met vermelding van het 

nummer en de afmetingen daarvan; 
c. de kraam of andere verkoopmaterialen die de vergunninghouder bij het innemen van de 

standplaats mag gebruiken; 
d. het soort artikelen dat de vergunninghouder mag verhandelen of de branche waartoe de 

vergunninghouder behoort; 

e. de datum waarop aan de vergunninghouder voor het eerst vergunning is verleend; 
f. dat de vergunninghouder zelf zorg draagt voor de inzameling en afvoer van zijn afval en dat hij 

zijn standplaats schoon oplevert; 
g. de wijze waarop de vergunninghouder zijn elektriciteit betrekt; 

h. welke geluidsapparatuur op de standplaats is toegestaan; 

i. welke kook-, bak- en verwarmingsapparatuur zijn toegestaan. 
2. Aan de vergunning wordt een middel ter identificatie gehecht. 

 

Gemeentelijk beleid  
 

Verzorging standplaats 

De vergunninghouder dient: 
a. ervoor te zorgen dat zijn standplaats steeds een goed verzorgd aanzien biedt; 

b. tijdens de markt zelf zijn afval, verpakkingsmaterialen en dergelijke in te zamelen; en 
c. voordat hij het marktterrein verlaat zijn standplaats en de onmiddellijke omgeving daarvan schoon 

achter te laten en zelf zorg te dragen voor afvoer van afval. 



Afvalbakken 

De vergunninghouder aan wie vergunning is verleend geringe eet- en drinkwaren voor consumptie 

gereed te maken en te verkopen, dient aan de voorzijde van zijn standplaats voldoende afvalbakken 
te plaatsen. 

 

Elektriciteit 
Het is de standplaatshouder zonder ontheffing van het college verboden op zijn standplaats: 

a. gebruik te maken van andere dan elektrische verlichting; 
b. elektriciteit te betrekken van een ander dan degene die door het college voor het leveren daarvan 

is aangewezen of om zelf hierin te voorzien. 
 

Geluidsapparatuur 

1. Het is verboden op de standplaats gebruik te maken van luidsprekers, versterkers en andere 
middelen ter versterking van het geluid. 

2. Het aanwezig hebben van radio's, cd-spelers en overige geluidsapparatuur op de standplaats, voor 
een ander doel dan verkoop daarvan, is evenmin toegestaan. 

3. Het college kan ontheffing verlenen van de in het eerste en tweede lid gestelde verboden, onder 

door hem te stellen voorwaarden. 
 

Kook-, bak- en verwarmingsapparatuur 
1. Het is de vergunninghouder verboden verwarmingstoestellen en/of bak- en kookinstallaties te 

gebruiken. 
2. Het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen onder door hem te 

stellen voorwaarden. 

 

Artikel 3 Volgorde toewijzing vaste standplaatsen 

1. Van het vrijkomen van een vaste standplaats wordt zo spoedig mogelijk mededeling gedaan op de 

website van de marktbranche en de gemeentelijke website gedurende een week. 

2. Uit alle aanvragen om toewijzing van betreffende beschikbaar gekomen standplaats welke 

ontvangen zijn binnen twee weken na aanvang van de publicatie op voornoemde websites, en die 

voldoen aan de in artikel 6 van de Marktverordening gemeente Heumen 2010 genoemde vereisten 
wordt middels loting door de portefeuillehouder in het bijzijn van de marktmeester en de 

aanvragers bepaald aan wie standplaatsvergunning zal worden verleend voor betreffende 
standplaats.   

 

Artikel 4. Overschrijving vaste standplaatsvergunning 
1. In geval van overlijden, of blijvende arbeidsongeschiktheid van de vergunninghouder, of ingeval 

van bedrijfsbeëindiging kan de vaste standplaatsvergunning worden overgeschreven op de 
echtgenoot, de geregistreerde partner of een andere achterblijvende persoon met wie hij 

duurzaam samenwoonde. 

2. 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 ten minste drie jaar in loondienst van het marktbedrijf van de vergunninghouder 
heeft gewerkt of gedurende eenzelfde periode als mede-eigenaar in dit bedrijf heeft 

gefunctioneerd. 
3. Een aanvraag tot overschrijving wordt ingediend binnen twee maanden na het overlijden van de 

vergunninghouder of nadat de blijvende arbeidsongeschiktheid is vastgesteld. 

 
  

  



 

HOOFDSTUK 3. BEPALINGEN OVER HET GEBRUIK VAN DE STANDPLAATS 

Artikel 5. Persoonlijk innemen standplaats; bijstand 
1. De vergunninghouder neemt de standplaats die hem is toegewezen persoonlijk in. Hij mag de 

standplaats niet aan een ander afstaan of in gebruik geven. 
2. De vergunninghouder mag zich op de standplaats doen bijstaan. 

3. De vergunninghouder van een vaste standplaats neemt ten minste eenmaal per twee weken en 

tienmaal per dertien weken zijn standplaats op de markt in, dit met inachtneming van het 
bepaalde in de artikelen 6 en 7. 

 
Artikel 6. Afwezigheid wegens vakantie of bijzondere omstandigheden 

1. De vergunninghouder van een vaste standplaats die wegens vakantie of bijzondere 
omstandigheden verhinderd is zijn vaste standplaats in te nemen, deelt dit mee aan de 

marktmeester. Bij vakantie geeft de vergunninghouder aan hoe lang zijn afwezigheid duurt. 

2. De schriftelijke mededeling wordt tijdig (minimaal een week) voor de desbetreffende marktdag 
gedaan. Plotselinge verhindering wordt mondeling of telefonisch aan de marktmeester gemeld, 

gevolgd door een schriftelijke bevestiging daarvan aan het college. 
 

Artikel 7. Ontheffing en vervanging 

1. In geval van 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 5 lid 3 en artikel 6. 
2. Het college kan op aanvraag van de vergunninghouder hem vergunning verlenen zich op zijn 

standplaats te laten vervangen door een met name genoemde persoon. 
 

Artikel 8. Legitimatie en identiteit vergunninghouder 

1. 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 de vergunninghouder is. 

2. De vergunninghouder dient bij zijn standplaats duidelijk zichtbaar zijn naam en eventuele 
bedrijfsnaam aan te geven. 

 

Artikel 9. Tijdstip innemen standplaats/aan- en afvoer goederen 
1. De markt vindt plaats op donderdag van 8.00 uur tot 12.00 uur op het Kerkplein in Malden. 

2. Op grond van dringende redenen kunnen wij bepalen dat in afwijking van het eerste lid de markt 
tijdelijk zal plaatsvinden: 

a. op een andere dag; 

b. op een andere tijd; 
c. op een andere plaats.  

3. Indien de in het eerste lid bedoelde dag samenvalt met een van de in artikel 2, eerste lid, onder b 
van de Winkeltijdenwet genoemde dagen, kunnen wij bepalen dat de markt tijdelijk zal 

plaatsvinden op een andere dag. 
4. Het is verboden voor vergunninghouders op het marktterrein meer dan twee uur voor aanvang en 

meer dan twee uur na afloop van de markt met een voertuig, goederen of anderszins ruimte in te 

nemen of goederen aan of af te voeren. 
5. De vergunninghouder is verplicht zijn standplaats tot de sluitingstijd van de markt te blijven 

innemen. Het college kan hiervan ontheffing verlenen. 
  

HOOFDSTUK 4. SLOTBEPALINGEN 

Artikel 10. Intrekken oude regeling 
Het Marktreglement 2010 vastgesteld door het college op 15 december 2009, wordt ingetrokken.  

 
Artikel 11. Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking op 1 april 2012. 
 



Artikel 12. Citeertitel 

Dit reglement wordt aangehaald als: Marktreglement gemeente Heumen 2012. 

 
 

Heumen, 13 maart 2012 
 

Het college van burgemeester en wethouders gemeente Heumen, 

 
de secretaris,    de burgemeester, 

 


