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Officiële uitgave van Sittard-Geleen.

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Sittard-Geleen houdende regels omtrent markten Instellingsbesluit markten
Sittard-Geleen 2019
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;
gelet op artikel 160, eerste lid sub h, Gemeentewet, artikel 2 van de Marktverordening Sittard-Geleen
2019, de Algemene wet bestuursrecht;
gezien het advies van de marktadviescommissie van 11 juni 2018 en 10 september 2018;
overwegende dat:
ingevolge jurisprudentie (schaarse vergunningen), de MAC heeft ingestemd om de beleidsmatige
•
beperking (branchering) op te heffen; hierdoor kunnen marktvergunningen voor onbepaalde tijd
verstrekt worden;
het voor een evenwichtige afstemming van de verschillende functies op de markt gewenst is een
•
nieuw besluit te nemen over de omvang, de opstelling en de openingstijden van de markten in
de gemeente Sittard-Geleen;
besluit:
vast te stellen het volgende “Instellingsbesluit markten Sittard-Geleen 2019”

HOOFDSTUK 1. INSTELLEN MARKTEN
Artikel 1. Instellen jaarmarkten en gewone marktdagen
1.

2.

In de gemeente Sittard-Geleen worden op de navolgende dagen, tijden en plaatsen markten
gehouden:
Dag

Van

Tot

Marktterrein

Soort markt

Vervangende
locatie

1.

Dinsdag

08.00u

12.00u

Burg. Kotenplein,
Grevenbicht

Food

Boulevard

2.

Woensdag

08.00u

12.00u

Bornermarkt, Born Gemengde
markt

Kerkstraat

3.

Donderdag

10.00u

17.00u

Markt Geleen

Annastraat

4.

Donderdag

09.00u

13.00u

Markt, Nieuwstraat, Gemengde
Rosmolen-straat en markt
Plakstraat, Sittard

Tempelplein en
Rosmolen-straat

5.

Zaterdag

08.00u

17.00u

Markt, Sittard

Food

Rosmolen- en
Nieuwstraat

6.

Zaterdag

10.00u

17.00u

Markt, Geleen

Gemengde
markt

Annastraat

7.

19 maart

08.00u

17.00u

Sittard gehele
binnenstad

St. JoepJaarmarkt

n.v.t.

8.

2 Paasdag

09.00u

17.00u

Born gehele kern

Paas-jaarmarkt n.v.t.

9.

Donderdag
vanaf aprilt/m oktober

10.00u

17.00u

Markt, Geleen

Brocante
markt

e

Food

Annastraat

De omvang en de opstelling van het marktterrein voor de verschillende markten is aangegeven
op de bij dit instellingsbesluit behorende kaarten.

Artikel 2. Samenloopregeling
1.

1

Op zon- en feestdagen als bedoeld in de Winkeltijdenwet, tenzij de betreffende dag op grond van
de "Verordening winkeltijden Sittard-Geleen" is aangewezen als dag waarop de verboden van de
Winkeltijdenwet niet gelden, en op door het college op grond van dringende redenen daartoe
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2.

3.
4.
5.

aangewezen dagen wordt geen markt gehouden. Het college kan besluiten dat de markt in die
week op een andere dag gehouden wordt.
Het college kan een markt of een gedeelte hiervan in verband met het houden van een evenement
of andere activiteiten op het betreffende marktterrein verplaatsen naar de in artikel 1, eerste lid
genoemde vervangende locatie.
Bij samenloop van de reguliere weekmarkt in Sittard met de St. Joep-jaarmarkt op 19 maart,
vervalt die reguliere weekmarkt op donderdag of zaterdag.
Indien 19 maart St. Joep op een zondag valt wordt de St. Joep-jaarmarkt verplaatst naar de
daaraan aansluitende werkdag.
Onverminderd het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht wordt van dergelijke besluiten
mededeling gedaan via onder andere de gemeentelijke website, facebook en flyers.

Artikel 3. Afgelasting of wijziging markt
Het college kan in geval van slechte weersomstandigheden, zoals storm, calamiteiten, de orde en
veiligheid op de markt of andere bijzondere of dringende redenen, zoals het uitvoeren van openbare
werken:
de markt afgelasten dan wel onmiddellijk beëindigen;
a.
de vergunninghouder of diens plaatsvervanger verplichten de nodige voorzorgsmaatregelen te
b.
treffen;
beslissen de markt anders op te stellen c.q. in te richten.
c.

HOOFDSTUK 2. OMVANG JAARMARKTEN
Artikel 4. St. Joepmarkt Sittard
1.
2.

Het aantal m1 waarvoor vergunning verleend kan worden bedraagt 2.750 m1; het aantal
standplaatsen op deze markt bedraagt maximaal 610.
Het maximum aantal standwerkerplaatsen bedraagt: 75.

Artikel 5. Paasmarkt Born
1.
2.

Het aantal m1 waarvoor vergunning verleend kan worden bedraagt 1.470 m1; het aantal
standplaatsen op deze markt bedraagt maximaal 370.
Het maximum aantal standwerkerplaatsen bedraagt: 25.

HOOFDSTUK 3. SLOTBEPALINGEN
Artikel 6. Hardheidsclausule
Het college kan de artikelen van de hoofdstuk 1 buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover
de toepassing gelet op het belang van de markt leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 7. Intrekking oude regeling
Het “Instellings- en branchebesluit markten Sittard-Geleen 2011” wordt ingetrokken met ingang van
de dag waarop het “Instellingsbesluit markten Sittard-Geleen 2019” in werking treedt.

Artikel 8. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Artikel 9. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: “Instellingsbesluit markten Sittard-Geleen 2019”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 oktober 2018.
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen,
drs. G.J.M. Cox,
burgemeester
mr. G.J.C. Kusters,
gemeentesecretaris
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