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AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN
ZITTING VAN 11/09/2019
Referentienummer agendapunt: GR/2019/190

MARKTREGLEMENT KERSTMARKT - WIJZIGING - BESLUIT
Toelichting
Op de derde vrijdag van december vindt de kerstmarkt plaats in het centrum van Hamme. Deze
kerstmarkt is een organisatie van EVA-vzw Ondernemend Hamme in samenwerking met het
gemeentebestuur. Om een beter verloop van de kerstmarkt te garanderen werd een marktreglement
opgesteld dat onder meer volgende zaken opsomt:


Voorrangsregels voor Hamse zelfstandigen en ondernemers;



Enkele verbodsbepalingen (o.a. eigen muziek afspelen, sterke dranken);



Datum, duur, opening en sluiting.

De kerstmarkt 2018 werd geëvalueerd tijdens een overleg met de dienst noodplanning, de
veiligheidsdiensten, EVA-vzw Ondernemend Hamme, de dienst lokale economie en de dienst markten en
foren. Tijdens dit overleg werden een aantal tekorten in het reglement van de kerstmarkt besproken.


Er dient een veiligheidsrondgang plaats te vinden bij aanvang van het evenement. Een lijst van
alle deelnemers en de locatie van hun standplaats wordt twee weken voor het evenement
overgemaakt aan de veiligheidsdiensten;



Er dient een mogelijkheid tot uitsluiting te komen van zij die het reglement, de wetgeving en/of
veiligheidsvoorschriften niet naleven en/of voor overlast zorgen;



Er komt een verbod op het gebruik van open vuren of barbecues en op het gebruik van glazen
recipiënten;



Alle deelnemers dienen verplicht in te schrijven via de gemeentelijke website;



Verenigingen gevestigd buiten Hamme kunnen niet deelnemen, uitzondering hierop zijn
verengingen die een erkend goed doel vertegenwoordigen;



Hamse verenigingen/organisaties die met hun evenement willen aansluiten bij de kerstmarkt
dienen toelating te vragen aan het gemeentebestuur via de dienst noodplanning en dit uiterlijk
op 15 augustus van het jaar waarin de kerstmarkt plaatsvindt. Zij dienen hun aanvraag in middels
het evenementenformulier van de gemeente.



Toevoeging van een addendum sterke en gegiste dranken.

Met de voorgestelde aanpassingen worden de marktreglementen van kerstmarkt en zomerbraderij op
elkaar afgestemd.
Besluit
De gemeenteraad,
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In openbare zitting vergaderd,
REGELGEVING:
 De wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie
van openbare markten, en de latere wijzigingen daarvan.
 Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, meer bepaald artikel 40 §3 dat de
bevoegdheid tot het vaststellen van gemeentelijke reglementen bij de gemeenteraad legt.
 De goedkeuring van het marktreglement kerstmarkt in gemeenteraadszitting van 12 september
2018.
OVERWEGINGEN:
 Gelet op de besprekingen in het college van burgemeester en schepenen;
 Gelet op het positief advies van de Algemene Vergadering van EVA-vzw Ondernemend Hamme
van 8 mei 2019;
 Overwegende dat de organisatie van de kerstmarkt een gezamenlijk initiatief is van de EVA-vzw
Ondernemend Hamme en de dienst markten en foren;
MONDELINGE TUSSENKOMSTEN:
 Bedenkingen raadslid M.Michils, Vl.Bel.; raadslid M.Tokgoz, Groen; raadslid T.Waterschoot,
Open VLD; antwoorden schepen van economie T.Vermeire en schepen van leefmilieu L.Peeters.
STEMMING: Met 23 stemmen voor (Jan Laceur, Herman Vijt, Luk De Mey, Ann Verschelden, Koen
Mettepenningen, Mieke De Keyser, Christel Vanhoyweghen, Lien De Vos, Kurt De Graef, Jan Ketels, Jan
De Graef, Lotte Peeters, An Geerinck, Kim Peelman, Tom Vermeire, André Raemdonck, Jan Rosschaert,
Tom Waterschoot, Henri Peelman, Evelien D'hooghe, Agnes Onghena, Mustafa Tokgoz, Gülcan Unan), 2
stemmen tegen (Leo Van der Vorst, Mario Michils)
N.B. opmerking van raadslid M.Michils, dat volgens het reglement (bepaalde) aanvragen moeten zijn
ingediend voor einde augustus, en dat er dus voor dit jaar geen inschrijvingen meer zouden zijn
toegelaten, zal verder worden nagekeken, en desnoods zal het reglement
(in overgangsfase voor dit jaar) worden bijgesteld.
BESLUIT
Artikel 1: Keurt goed het marktreglement kerstmarkt zoals hieronder beschreven.
Artikel 2: Het voorgaande reglement zoals goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 12 september 2018
wordt opgeheven.

MARKTREGLEMENT KERSTMARKT
Artikel 1 – Algemeen
De kerstmarkt wordt georganiseerd door vzw Ondernemend Hamme in samenwerking met het
gemeentebestuur van Hamme. Dit reglement bepaalt de regels betreffende het regelmatige verloop
ervan. Deelnemers die niet voldoen aan onderstaande bepalingen kunnen met onmiddellijke ingang
uitgesloten worden van de kerstmarkt en/of uitgesloten worden voor toekomstige evenementen en dit
gedurende twee opeenvolgende jaren.
Bij aanvang van de kerstmarkt vindt een veiligheidsrondgang plaats van politie en brandweer.
Deelnemers die niet in orde zijn met de geldende voorschriften of niet voldoen aan de bepalingen in dit
reglement dienen de kerstmarkt met onmiddellijke ingang te verlaten.
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Artikel 2 – Deelname
§1. De kerstmarkt is toegankelijk voor zelfstandigen en ondernemers, marktkramers, Hamse verenigingen
en erkende verenigingen die een goed doel vertegenwoordigen. Deelnemers zonder
ondernemingsnummer kunnen een plaats toegewezen krijgen van max. 6 lopende meter.
Ondernemers met een zaak gelegen buiten Hamme kunnen eveneens inschrijven voor de kerstmarkt,
mits verplichte opgave van het ondernemersnummer. Hamse zelfstandigen en ondernemers krijgen
steeds voorrang indien de maximumcapaciteit van inschrijvingen is overschreden.
Hamse verenigingen dienen verplicht in te schrijven in naam van de vereniging.
Verenigingen die niet gevestigd zijn in Hamme kunnen niet deelnemen aan de kerstmarkt. Uitzondering
hierop vormen de verenigingen die een erkend goed doel vertegenwoordigen en hiervan een
machtiging/bewijs kunnen voorleggen.
§2. Aanvragen van foorkramers en uitbaters van attracties worden door de organisatie individueel
beoordeeld op basis van de beschikbare capaciteit en veiligheid. Hamse foorkramers evenals foorkramers
van buiten de gemeente krijgen in geen geval voorrang bij toewijzing van de standplaatsen door de
organisatie.
§3. Hamse verenigingen/organisaties die een evenement willen organiseren op of aansluitend aan het
parcours van de kerstmarkt dienen toelating te vragen aan het gemeentebestuur via de dienst
noodplanning en dit uiterlijk op 15 augustus van het jaar waarin de kerstmarkt plaatsvindt. Zij dienen hun
aanvraag in middels het evenementenformulier van de gemeente.

Artikel 3 - Inschrijven
Standhouders zijn verplicht vooraf in te schrijven via het online webformulier op www.hamme.be. Het
inschrijvingsformulier staat jaarlijks online van 1 oktober tot en met 30 november. Enkel binnen deze
periode is inschrijven mogelijk. Wie niet inschreef tijdens deze periode krijgt geen standplaats
toegewezen.
Deelnemers kunnen bij inschrijving een voorkeurslocatie opgeven. De organisatie bepaalt echter de
uiteindelijke locatie van de standplaatsen in functie van het creëren van een aantrekkelijk, afwisselend
geheel.
Door in te schrijven verklaren deelnemers zich akkoord met het geldende reglement van de kerstmarkt.

Artikel 4 – Verantwoordelijkheid
De organisatie draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor technische of andere problemen en kan niet
verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen en beschadigingen of verlies, noch van
koopwaar noch van roerende goederen en uitrusting. Deze lijst is niet beperkend.
Elke deelnemer is en blijft uitsluitend zelf en volledig verantwoordelijk voor al zijn activiteiten en
eigendommen alsook voor de naleving van de geldende veiligheidsvoorschriften inzake voedselveiligheid
en brandveiligheid op zijn staanplaats. De nodige keuringsattesten moeten aanwezig zijn en op eenvoudig
verzoek door de deelnemer worden voorgelegd. Een brandblusapparaat met geldige vervaldatum moet
aanwezig zijn in de eetkramen/-tenten.

Artikel 5 – Plaats en ordehandhaving
§1. De kerstmarkt vindt plaats op het Marktplein en in de Kerkstraat. Het gemeentebestuur kan te allen
tijde beslissen het evenement te verplaatsen naar een andere locatie. Alle veiligheidsmaatregelen en
politieverordeningen dienen strikt nageleefd te worden.
§2. Alle deelnemers dienen zich te schikken naar de instructies van de marktleider, medewerkers van de
dienst economie, ambtenaren van het gemeentebestuur van Hamme en van de veiligheidsdiensten.
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§3. Het is verboden eigen muziek af te spelen, mits uitdrukkelijke toestemming van de organisator.
§4. Het schenken en verkopen van dranken in glazen recipiënten is niet toegestaan. Het is verboden
sterke dranken te schenken. De wetgeving op het schenken en verkopen van gegiste en sterke dranken
wordt als addendum toegevoegd aan dit reglement.
§5. Het is verboden gebruik te maken van open vuren zoals barbecues, vuurkorven, fakkels, …

Artikel 6 – Elektriciteitsvoorziening
Deelnemers dienen zelf in te staan voor hun elektriciteitsvoorzieningen en aansluiting op de
elektriciteitskasten. De aansluitmogelijkheden op deze elektriciteitskasten bestaan uit netstekkers van
32A of 63A. De organisatie is niet verantwoordelijk voor het verkeerd aansluiten van de elektrische
bekabeling.

Artikel 7 – Datum, duur, opening en sluiting
De kerstmarkt vindt plaats op de derde vrijdag van december van 17.00 u. tot 23.00 u. Elke standhouder
is verplicht zijn standplaats gereinigd en vrij van zwerfvuil te verlaten om 23.00 u. Alle restafval dient in
een restafvalzak van de gemeente Hamme te worden aangeboden op de verzamelplaats. Deelnemers zijn
verplicht PMD, glas, karton en andere afvalfracties terug mee te nemen.

Artikel 8 – Aanmelding
Deelnemers hebben vanaf 14.00 u. toegang tot de kerstmarkt en worden verzocht tijdig aanwezig te zijn.
Alle deelnemers zijn verplicht zich ten laatste 30 minuten voor de opening van de kerstmarkt aan te
melden. Deelnemers dewelke vooraf niet hebben ingeschreven krijgen onder geen beding nog een
staanplaats toegewezen.

