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Wijk- Buurt- Straatfeest en Rommelmarkten
Het organiseren van Wijk- Buurt- Straatfeest en Rommelmarkten al dan niet in combinatie met een barbecue neemt in sterke mate toe.
Artikel 5.2.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening geeft het wettelijk kader voor het houden van Rommelmarkten, Snuffelmarkten e.d.
De basis hiervoor is te voorkomen dat een straatrommelmarkt, waarvan kleinschaligheid en het buurtkarakter het kenmerk is, uitgroeit tot een
meer professionele (vrij)markt, die gaat concurreren met reeds bestaande markten. Vandaar ook dat wijk- buurt- straatfeesten en rommelmarkten niet in combinatie
en/of als onderdeel van elkaar gehouden mogen worden.
Artikel 5.2.4 Snuffelmarkten e.d.
1) Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester:
a) in of op een - al dan niet met enige beperking - voor het publiek toegankelijk gebouw of plaats een markt te organiseren of toe te laten, waar ter plaatse
aanwezige goederen worden verhandeld;
b) toe te laten, te bevorderen of er gelegenheid toe te geven, dat in of op een - al dan niet met enige beperking - voor publiek toegankelijk gebouw of plaats met
een kraam, een tafel of enig ander dergelijk middel standplaats wordt of is ingenomen om goederen aan publiek aan te bieden, te verkopen of te verstrekken.
2) Het verbod geldt niet voor ruimten die uitsluitend geheel en voortdurend dan wel nagenoeg geheel en voortdurend in gebruik zijn als winkel in de zin van de
Winkeltijdenwet.
3) Een vergunning als bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd:
a) in het belang van de openbare orde;
b) in het belang van een krachtens de Gemeentewet ingestelde markt.
Uit bovenstaande blijkt dat voor het houden van een markt een vergunning vereist is. Voor rommelmarkten etc. gelden diverse beperkingen.
 Verkoop van dranken (zowel alcoholhoudend als andere dranken) en verkoop van etenswaar is niet toegestaan;
 Ten aanzien van de verkoop van goederen mag dit slechts gaan om gebruikte of in huisvlijt vervaardigde goederen van bewoners van de buurt. De verkoop mag
alleen plaatsvinden door buurtbewoners. Marktkramen (en zeker geen verhuurde) zijn niet toegestaan;
 Reguliere handel alsmede de verkoop van eten en drinken is niet toegestaan;
 Kermisattracties zijn niet toegestaan. Een uitzondering wordt gemaakt voor twee kleine attracties zoals een kinderdraaimolentje, springkussen etc.
 Een rommelmarkt is een zelfstandig element en mag niet als onderdeel van een buurtfeest worden georganiseerd.

Alle facetten voor het organiseren van een Wijk- Buurt- Straatfeest en Rommelmarkt zijn in bijgaand schema verwerkt.

---------------------------------

Regels voor straat wijk en buurtfeest (3).doc

Aspect
Initiatief

Wijkfeest

Buurtfeest

Straatfeest/barbecue

Straatrommelmarkt

Formeel doet de Wijkraad dat
maar de gemeente en maatschappelijke organisaties
nemen een belangrijk deel
van de organisatie voor hun
rekening. De gemeente
ondersteunt financieel.

Buurtvereniging in
twijfelgevallen in overleg
treden met het wijkteam
(voorkomen privé-feestje op
straat).

Een of meer bewoners in
twijfelgevallen in overleg
treden met het wijkteam
(voorkomen privé-feestje op
straat)

Een of meer bewoners in
twijfelgevallen in overleg
treden met het wijkteam

Hoe vaak per jaar

1 x per wijk

1 x per buurt

1 x per straat

1 x per buurt

Doelgroep

Bewoners van de wijk

Bewoners van de buurt

Bewoners van de straat

Bewoners van de buurt

Geluid - Muziek

Waarom een
regeling

Voorschriften

Alcoholhoudende
Dranken

Waarom een
regeling

Voorkomen van geluidsoverlast. De beleving van muziek is zeer subjectief en daarom is niet precies aan te geven wanneer
sprake is van overlast. Enige geluidshinder zal men voor lief moeten nemen te meer daar zo'n feest slechts eenmaal per jaar
wordt gehouden en de live en versterkte muziek op een vastgestelde tijd dient te stoppen. Het precieze tijdstip is een bestuurlijke keuze.
Niet versterkte muziek is
toegestaan mits het een enkele
muzikant of een muziekgroep
Dansmuziek of luistermuziek;
Dansmuziek of luistermuziek;
bestaande uit niet meer dan vijf
Live en versterkte muziek
achtergrond muziek mogelijk tot
achtergrond muziek mogelijk tot
personen betreft, de muzikant
mogelijk tot 22.00 uur op
22.00 uur op maandag t/m
22.00 uur op maandag t/m
of de muziekgroep niet langer
maandag t/m donderdag, op
donderdag en tot 23.30 uur op
donderdag en tot 23.30 uur op
dan een half uur op dezelfde
vrijdag t/m zondag tot 23.30 uur
vrijdag t/m zondag.
vrijdag t/m zondag.
plaats verblijft, er niet actief
en in een park 30 minuten voor
wordt gecollecteerd en de
zonsondergang.
Gezien het karakter van het
Gezien het karakter van het
muziek niet wordt gemaakt
feest behoeft er geen vrees te
feest behoeft er geen vrees te
tussen 20.00 en 08.00 uur in
bestaan voor geluidsoverlast.
bestaan voor geluidsoverlast.
winkelcentra en tussen 20.00
en 13.00 uur in de overige
delen van de gemeente.
Voorkomen van verstoring van de openbare orde door overmatig alcoholgebruik. De verplichte aanwezigheid van iemand die in het bezit is
van het diploma sociale hygiëne moet er voor zorgen dat dreigend overmatig alcoholgebruik tijdig wordt gesignaleerd en corrigerend
optreden mogelijk is teneinde excessen te voorkomen. Daarnaast zal door sociale controle tijdige correctie van het gedrag veelal
plaatsvinden voordat iemand vervelend wordt. Deze zelfregulering werkt beter in een kleine groep waar men elkaar kent dan in een grote
relatief anonieme groep.

Voorschriften

Voorwaarden:
Alcohol vanaf 13.00 uur tot
22.30 uur en verstrekking via
de catering.

Sociale
hygiëne

Aanwezigheid van iemand
met dat diploma vereist

Voor het verstrekken van alcoholhoudende drank tijdens het buurtfeest
is een ontheffing van artikel 35 van de Drank- en Horecawet nodig.
Daarvoor dient ook een diploma Sociale Hygiëne te worden overlegd.
Het plaatsen van een buitentap is zonder de hierboven genoemde
ontheffing niet toegestaan.
Indien tijdens het buurtfeest de alcoholhoudende dranken door de
deelnemers zelf worden meegenomen is een ontheffing van de Dranken Horecawet niet vereist. De dranken mogen in kleine hoeveelheden
worden meegenomen. Om vreemden (buurtfeest- hoppers) te weren,
betalen met bonnen of speciale munten.
Aanwezigheid van iemand
Aanwezigheid van iemand
met dat diploma vereist
met dat diploma vereist

Geen verstrekking van
alcoholhoudende dranken.
Serveren van koffie thee,
limonade etc. zonder
commercieel oogpunt is in
beperkte mate toegestaan

Niet van toepassing
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Aspect

Wijkfeest

Buurtfeest

Straatfeest/barbecue

Straatrommelmarkt

Etenswaren

Wanneer etenswaren
beroepsmatig worden
aangeboden moet de
ondernemer zich houden aan
de bepalingen van de
Warenwet.

Komt in principe niet voor.
Buurtfeest wordt vaak
gecombineerd met een
barbecue

Barbecue is een zelf bereide
maaltijd.

Serveren van fruit, koek,
snoepgoed etc. zonder
commercieel oogpunt is in
beperkte mate toegestaan

Zie straatbarbecue

Keuringsdienst van Waren
heeft slechts een beperkte
bevoegdheid en dat is de
kwaliteit van het vlees dat de
slager leverde maar wat
daarna gebeurt, is de
verantwoordelijkheid van de
organisator/ degene die het
vlees verder bereidt

Grondslag

Voorschriften

Grondslag

Verkoop van etenswaren door
een (horeca) ondernemer

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Slechts gebruikte of in
huisvlijt
vervaardigde goederen van
bewoners van de buurt.

n.v.t.

Alleen verkoop door
Buurtbewoners.
Geen reguliere handel.
Geen verkoop van eten en
drinken uit commercieel
oogpunt.

Verkoop van
goederen
Voorschriften

n.v.t.

n.v.t.

Grondslag

Brandbeveiligingsverordening; veiligheid (voorkomen brand en in geval van brand voldoende vluchtwegen) van aanwezigen in
de feesttent. Onder deze regeling vallen in beginsel alle tenten behalve huis-tuin-en-keuken partytenten en marktkramen.

Voorschriften

Maatwerk per geval in de vergunning op grond van de
Brandbeveiligingsverordening

Beleid

Zo min en zo kort mogelijk om de verkeershinder tot een minimum te beperken

Voorschriften

Met het oog op aansprakelijkheid voor schade is het van groot belang dat de afzetting op de juiste wijze gebeurt, zoals in de vergunning
staat beschreven. Hulpdiensten en stadsregisseur moeten op de hoogte zijn (De stadsregisseur beoordeelt of het vanuit onder meer het
oogpunt van bereikbaarheid mogelijk is.) Indien een organisator in zijn aanvraag verzoekt om de weg tijdens het evenement te mogen
afsluiten moet dit met een C1 bord gebeuren. Dit houdt in dat er geen verkeer mag worden doorgelaten. Indien een organisator aangeeft
dat er geen wegen hoeven te worden afgesloten, worden borden met de tekst: “evenement stapvoets rijden” bij de toegangswegen
verplicht gesteld. Alle organisatie en communicatie hierover is de verantwoordelijkheid van de organisator.

Tenten

Wegafzetting
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Aspect

Wijkfeest

Buurtfeest

Straatfeest/barbecue

Straatrommelmarkt

Diploma Sociale
Hygiëne

Wettelijke eis met als doel alcoholmisbruik te voorkomen . De persoon die het diploma bezit, heeft aangetoond een aantal basisvaardigheden te bezitten om
dreigend overmatig alcoholgebruik tijdig te herkennen en op passende wijze corrigerend op te treden.

Tenten

Indien een tent wordt gebruikt moet met het oog op de veiligheid van de mensen die zich in de tent bevinden voldaan worden aan de brandveiligheidseisen
(vergunning brandweer). Alleen voor normale partytenten kan die eis vervallen maar wanneer een groot aantal partytenten aan elkaar wordt gekoppeld zal
wel vergunning vereist zijn (ter beoordeling aan de brandweer). Voor binnenactiviteiten wordt de voorkeur gegeven aan een ruimte in een buurthuis of school

Springkussen,
draaimolen e.d.

Er is geen bezwaar tegen maximaal twee attracties voor (kleine) kinderen als onderdeel van een (buurt)feest. Aandachtspunt voor de organisatoren is de
aansprakelijkheid voor (Ietsel)schade. Voorkomen dat de attracties een kleine kermis worden. Kermisattracties zijn niet toegestaan

