Plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg,
openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein.
1. Bedrijfsgebouwen, gebouwen met een grote bezetting of met een bijzonder risico moeten
altijd bereikbaar blijven

2. Rijen gevormd door meerdere tijdelijke inrichtingen moeten minstens elke 30 m
onderbroken worden door een vrije doorgang met een nuttige breedte van minimaal 1
m.
3. Opstellingen in de vrije doorgang of tegen gebouwen mogen enkel als deze in minder dan
één minuut verwijderd kunnen worden (bv. kleine tafels en stoelen, vuilnisbakken, …)
4. Ondergrondse en bovengrondse watermonden (hydranten) moeten steeds vrij en goed
bereikbaar zijn (niets op minder dan 60 cm 1 van watermonden plaatsen, tenzij het
onmiddellijk, éénvoudig en volledig kan worden verplaatst).
Aanduidingen van hydranten en gasafsluiters dienen zichtbaar te blijven.

Markt in open lucht
1. De standaardadviezen hebben betrekking op de tijdelijke opstellingen, inrichtingen
(kramen, tenten, containers, wagens of gelijkaardig) en activiteiten die eigen zijn aan
een markt in open lucht en voor zover elke inrichting beperkt is tot een gelijkvloers
niveau en een totale (samengestelde) oppervlakte kleiner dan 60 m2 2
2. Zowel een reguliere als een andere (éénmalige) openbare markt vallen hieronder.
Een reguliere openbare markt heeft een zekere frequentie (wekelijks tot maandelijks)
waarbij de activiteiten en opstellingen niet fundamenteel wijzigen. Een voorbeeld van
een andere (eenmalige) openbare markt is een feest- of promotiemarkt.
INFO: Voor alle opstellingen en activiteiten die niet eigen zijn aan een reguliere
openbare markt, zoals: kermisinrichtingen, vuurmanden, podia en tribunes,
animatoren, vuurwerk, of andere, zijn bijkomende specifieke voorwaarden van
toepassing en zij moeten op zichzelf het voorwerp uitmaken van een vraag om
toelating aan de burgemeester.
3. Een opstelling omvat de volledige ingenomen ruimte, met inbegrip van tafels,
schoorpalen, spandraden, wand of omheining, trappen en uitsprong van de kap of
luifel, en inclusief de uitgestalde waren en eventueel de wagen3 die gebruikt wordt
voor het transport ervan.
4. De opstellingen en activiteiten mogen geen hinder vormen voor een vlotte en veilige
ontruiming van de markt, noch van de achterliggende en nabij gelegen gebouwen;
geen gevaar opleveren voor personen en andere particuliere eigendommen en ze
mogen de hulpdiensten niet hinderen.

We mogen hier niet strenger zijn dan de basisnormen
Anders dient voldaan te worden aan de bepalingen van punt ‘5.4 Grote tijdelijke inrichting’
3
Eventuele trekkers van grote tijdelijke opstellingen en wagens die dienen als transportmogelijkheid van
waren en onderdelen van de opstelling worden vaak niet meegerekend in de aanvraag van de oppervlakte die
zal worden ingenomen en kunnen eventueel de vereiste doorgangen negatief beïnvloeden.
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