ELIJKE INFRA
ASTRUCTUU
UR
GEMEENTE
SPECIFIEK
K REGLEMENT
T MARKT

Gebruik marrktplein

AR
RT. 1. CAPA
ACITEIT
He
et deel van de
e markt voorr de kerk (tussen kerk en
n parkeerzone Stationsstrraat) heeft eeen oppervlak
kte van 2500
0m²
en het deel van
n de markt naast
n
de kerk
k (tussen kerrk en Oostrozzebekestraat) heeft een ooppervlakte van
v 1250m².
aciteit voor grote
g
evenem
menten. Het aaantal toegelaten bezoek
kers wordt vaastgelegd in overleg met de
Ze bieden capa
voegde gemeentedienste
en.
bev
AR
RT. 2. VOOR
RZIENINGE
EN
Volgen
nde technisch
he en logistie
eke voorzieniingen zijn pe
ermanent aan
nwezig

-

Aftakpunten elektriciteit
Aftakpunten waterr
1 afvoeerpunt afvalw
water

an met aanslluitingsmoge
elijkheden is vvoorzien in bijlage
b
bij dit reglement.
Een pla
AR
RT. 3. HUUR
RPRIJS
De markt kan gehu
uurd worden per dag. Dee huurprijs, opgenomen
o
in
n het gemeeentelijk retributiereglemen
nt,
g de categorrie waarondeer de huurde
er valt.
varieerrt naargelang
AR
RT. 4. SABA
AM, BILLIJK
KE VERGOED
DING
Voor ellke activiteit dient de huu
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De inname van het openbaar domein mag geen verkeershinder veroorzaken (afstanden tot
kruispunt, zichtbaarheid, toegankelijkheid, …).
De vergunning kan om reden van openbaar nut en/of veiligheid en/of wegeniswerken of
werken aan de nutsleidingen, gewijzigd of ingetrokken worden.
Bij inname van het openbaar domein moeten alle openbare nutsvoorzieningen steeds
bereikbaar en toegankelijk blijven voor de openbare diensten. Alle afsluiters en kranen op gasen waterleidingen moeten steeds bereikbaar zijn.
Alle afval moet worden meegenomen door de organisatie en de omgeving moet worden
opgeruimd na de festiviteiten. Indien deze voorwaarden niet worden nagekomen kunnen de
kosten voor het opruimen van het openbaar domein worden doorgerekend aan de aanvrager.
Alle materiaal moet verwijderd worden wanneer zulks bij noodzaak gevorderd wordt door een
bevoegd persoon. De aanvrager moet deze machtiging op eenvoudige vraag van de
gemachtigde instanties kunnen voorleggen.
Op aanvraag kan de gemeentelijke toiletcontainer gehuurd worden voor activiteiten op het
marktplein.
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