Gebruiksvoorwaarden
Marktplein

Het Marktplein
Het obstakelvrije Marktplein heeft veel gebruiksmogelijkheden zoals de markt en evenementen als de
kermis, City Run, muziekfestivals en het vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Mout en de Vue-bioscoop
zorgen voor levendigheid op het plein, ook in de avonduren. Het plein is in de loop van 2017 opgeleverd.
De pleinverharding is verdeeld in natuursteenvlakken. De afwateringsgoten brengen daar nuancering in
aan. De vlakken zijn omsloten door gebakken klinkers die de belangrijkste looplijnen accentueren. Tussen
Mout en de nieuwe bioscoop ligt een fontein van bedriegertjes die ’s avonds worden aangelicht. Mocht u
activiteiten op het marktplein willen organiseren zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

Gelijktijdig evenement
Een aantal momenten in het jaar wordt het Marktplein gebruikt voor een evenement en voor de
warenmarkt. De marktmeester kan aanwijzingen geven over de opstelling.
De opstelling van het evenement moet volgens de vergunning. In de evenementenvergunning staan
meerdere voorwaarden waaraan u moet voldoen. Daarnaast zijn de deze voorwaarden voor het gebruik
van het Marktplein van toepassing.

Natuursteen
De bestrating van het Marktplein is van Natuursteen.
• Geen gebruik van harde borstels – let op speciale voorschriften voor schoonmaken.
• Zand mag niet zonder een zeil eronder worden neergelegd.

Toegang tot het Marktplein
Voor het grote en zware verkeer is alleen toegang via de Stationsstraat en Schoolstraat naar het
Marktplein toegestaan. Voor het overige verkeer kan ook gebruik gemaakt worden van de ingang naast
Mout op het Langgewenst.

Drukverdeling
Voor alle gebruikers geldt dat de verharding van het plein geschikt is voor zwaar verkeer mits de snelheid
niet te hoog is. Het rijden over putkasten is aan een maximum van 12 ton belasting gebonden.

Afstempelen
Bij het afstempelen moet rekening gehouden met de ondergrond. Bij afstempelen altijd een stempelplaat
gebruiken.

Geen verankering toegestaan
Het eigenhandig verankeren door het slaan van pennen in de voegen is absoluut niet toegestaan.
Verankeren kan door plaatsen van gevulde jerrycans, zandzakken, betonblokken etc.
Op een aantal plekken zitten er verankeringspunten op het Marktplein voor marktkramen, deze kunnen
eventueel gebruikt worden.

Aggregaten
De geluidsarme aggregaten moeten zijn voorzien van een inwendige lekbak met voldoende inhoud om
eventuele inwendige lekkage van motor vloeistoffen op te vangen. (koelmiddel ,olie en brandstoffen).
Bij voorkeur moet er gebruik gemaakt worden van de vaste energie aansluitingen.

Gebruik water, elektra en verlichting
Wateraansluiting en vuilwaterafvoer zijn op een vast punt beschikbaar (op marktdagen beperkt).
Voor het gebruik van water, elektra en verlichting moet er contact worden opgenomen met de gemeente,
het team Vastgoed en installaties (VG&I) via nummer 14 035.

Gebruik elektra
• Beschikbaar aansluit vermogen max. 400 volt - 250 Amp stek-end. evenementenaansluiting (via
•

gemeente het team Vastgoed en Installaties van de afdeling openbare ruimte) via nummer 14 035.
Max. 400 volt -250 Amp verdeelt over diverse markt kasten (via de marktmeester van de gemeente op
nummer 14 035).

Alle aangesloten installaties dienen te voldoen aan de NEN 1010 en NEN 3140. (bij grote installaties en
verkoopwagens dient een kopie van het geldige keuringsbewijs bij aanvraag te worden gevoegd, losse
materialen zoals verleng snoeren, lichtsnoeren verdeelkasten dienen gekeurd te zijn en voorzien van een
geldig keuringsticker NEN 3140 ).
In geval van gebruik van stroom uit een putkast moet na het aansluiten van de kraam/wagen de putkast
gesloten worden. Bij het afkoppelen aan het einde van de dag dient de putkast ook weer gesloten te
worden.
Verlengsnoeren moeten afgedekt worden met matten zodat het struikelgevaar wordt beperkt.

Fontein
De fontein staat in principe tijdens evenementen aan. Indien de fontein niet in werking is moet deze worden afgedekt met de speciale rubberen matten die in de molgoten geplaatst worden.
Er mag geen vuil water komen in de fontein. Dit is een gesloten watersysteem.

Attracties / evenementenlocatie
Bij het opstellen van attracties mogen deze niet op de afsluiters worden geplaatst.

Fietspad en keien
Het fietspad langs het Marktplein (Stationsstraat, Bussumerstraat) moet vrijgehouden worden (ook hier
niet laden en lossen). De keien mogen alleen worden verplaatst als daar specifiek toestemming voor is
gegeven.

Afvalstoffen en schoonhouden
De gemeente laat elke zaterdag na de markt het plein schoonmaken door SBS. Op zondagochtend tussen 09.30 uur en 11.30 uur maakt SBS het centrum schoon en ook het Marktplein. Er kunnen afspraken
gemaakt worden met de chauffeur van SBS over het tijdstip van schoonmaken op het Marktplein. Neem
hiervoor contact op met de afdeling openbare ruimte van de gemeente Wim de Graaf op nummer 14 035.
Na het evenement moet het Marktplein in dezelfde staat worden opgeleverd. Dit betekent dat het plein
niet alleen geveegd maar ook schoon moet worden opgeleverd. Eventuele kosten voor de (na)schoonmaak
zullen worden doorberekend aan de vergunninghouder. Eventuele schade ontstaan door het evenement
wordt verhaald op de vergunninghouder.
Bij evenementen waarbij drank en etenswaren worden verstrekt/verkocht, moet na het evenement het
terrein met water worden schoongemaakt.

Er mogen geen ongewenste stoffen, zoals afvalwater, lekwater, vetten of zuren op het plein terecht komen.
Deze ongewenste stoffen moeten door u zelf opgevangen worden en deugdelijk worden afgevoerd. Dit
betekent dat kolken, goten en putkasten vrij moeten blijven van ongewenste stoffen. Voor oliehoudend
afval milieuvriendelijke olie oplossing gebruiken.
Er mag geen vuil water komen in de fontein. Dit is een gesloten watersysteem.

Voorwaarden Marktplein met zand
• Zand mag niet zonder zeil worden neergelegd.
• De rubberen matten moeten in de molgoten van de fontein worden gelegd.
• Voor het verwijderen van het zand is een shovel nodig met rubberen flap.
• Lijngoten moeten worden afgedekt, zodat er geen zand in kan.
• Putten moeten extra worden afgedekt.
Voorwaarden Marktplein en auto’s
• Als auto’s een onderdeel zijn van een evenement mogen ze conform de plattegrond behorende bij de
•

vergunning geplaatst worden op het Marktplein.
Zorg dat eventueel lekkende olie, benzine of diesel kan worden opgevangen. Bijvoorbeeld door karton
onder auto’s te leggen.

