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Inrichtingsplan zaterdagmarkt Alphen aan den Rijn 2018
Artikel 1. Dag, tijd en plaats
1. De markt wordt gehouden op zaterdag van 8:00 uur tot 17:00 uur.
2. De markt vindt plaats op het Thorbeckeplein en De Vest conform bijgevoegde kaart (bijlage 1)
3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt:
a. De markt gehouden op donderdag ingeval de daaropvolgende zaterdag samenvalt met nieuwjaarsdag,
eerste kerstdag of een nationale feestdag.
b. Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van het bepaalde in sub a. en bepalen dat de markt
niet of op een andere dag of locatie zal worden gehouden; hun daartoe strekkend besluit wordt zo
spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Artikel 2. Tijdstip innemen standplaats/aan- en afvoer goederen
Het is verboden voor vergunninghouders meer dan vier uur voor aanvang en meer dan twee uur na
afloop van de markt met een voertuig, goederen of anderszins op het marktterrein ruimte in te nemen
of goederen aan of af te voeren.

Artikel 3. inrichting van de markt; branche-indeling
1. De standaardafmeting van een standplaats/marktkraam is vier meter. Het college kan hiervan afwijken
en bepalen dat een kraam een andere afmeting (bij voorkeur een veelvoud van vier meter) mag beslaan.
2. De markt wordt ingedeeld in clusters met de branches ‘vis’, ‘brood’, ‘groente en fruit (hierna GF)’,
‘kaas’ en ‘noten’, waarbij rekening wordt gehouden met de aangewezen bak- en braadplaatsen. De
overige artikelgroepen vallen onder de branche ‘overig’.
3. Mocht er ruimte over zijn in een van de clusters dan hebben marktkooplieden uit de branche ‘overig’
het recht om als tweede een keuze te maken. De clusters zoals genoemd onder lid 2 mogen niet onderling
worden gewijzigd.
4. Voor de aantallen per branche wordt verwezen naar de branche-indeling zoals bedoeld in bijlage 2.
5. De drie Ogisputten in de Hooftstraat/Thorbeckeplein dienen te allen tijde vrijgehouden te worden
van materialen.

Artikel 4. Anciënniteitslijst
Een anciënniteitslijst zoals bedoeld in artikel 7 van de Marktverordening is op deze markt van toepassing.

Artikel 5. Bedienvergunning
In totaal wordt er één bedienvergunning afgegeven zoals bedoeld in artikel 18 van de Marktverordening.

Artikel 6. Selectiestelsel
Bij het toewijzen van een vaste marktstandplaatsvergunning wordt gebruik gemaakt van het selectiestelsel zoals bedoeld in artikel 9 van de Marktverordening.

Artikel 7. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als “Inrichtingsplan zaterdagmarkt Alphen aan den Rijn 2018”.

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn op 28 augustus
2018,
de secretaris, de burgemeester,
ing. drs. P.D. Wekx, MBA, mr. drs. J.W.E. Spies
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Bijlage 1. Tekening zaterdagmarkt
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Bijlage 2. Bij Inrichtingsplan zaterdagmarkt Alphen aan den Rijn 2018
Branche indeling

3

Foodsector

aantal

Groenten en fruit

max. 3

Vis en visproducten

max. 3

Zuivel

max. 3

Overig

max. 2 per artikelgroep

Non-foodsector

aantal

Damesbovenkleding

max. 3

Overig non-food

max. 1 per artikelgroep
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