
 

 

 

  

     

 

GEMEENTELIJK REGLEMENT BRADERIE KANAALFEESTEN

 
Goedgekeurd in gemeenteraad van 23 februari 2016  

gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit 21 februari 2017 en 27 februari 2018 en 26 februari 2019 

 
AFDELING 1 : Definitie en toepassingsgebied 

 
Artikel 1 
Onderhavig reglement is gebaseerd op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten 
gewijzigd door de wetten van 4 juli 2005 en 20 juli 2006, het KB van 24 september 2006 en latere wijzigingen betreffende de uitoefening en organisatie activiteiten en 
de vigerende decreten. 

 
Dit reglement beoogt een vast kader en duidelijke regels te bieden voor deze gelegenheidsmarkt, zodat deze op een correcte wi jze kan georganiseerd worden en 
vervolgens vlot verlopen. 

 
Artikel 2 
Onder gelegenheidsmarkt wordt verstaan: 
De verkoopmanifestatie op het openbaar domein van de gemeente, andere dan de openbare markten, georganiseerd ter bevordering van het leven in de gemeente. 
Zij kunnen worden georganiseerd naar aanleiding van allerlei gelegenheden en/of feesten en dit onder verschillende benamingen (braderieën, jaarmarkten, …). 

 
Deze verkoopmanifestatie, georganiseerd door of voorafgaand toegelaten door de gemeente, zijn naast onderhavig reglement, ook nog onderworpen aan de 
specifieke regelgeving die van toepassing is op elke manifestatie afzonderlijk en die voorzien zijn in hoofdstuk III art. 9 van het KB van 24 september 2006 
betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten. 
Voor de gewone markt blijft het marktreglement van toepassing. 
 

 
AFDELING 2 : Gegevens braderie Kanaalfeesten 

 
Artikel 3 
De braderie Kanaalfeesten wordt georganiseerd naar aanleiding van het muziekfestival Kanaalfeesten met als doel het lokale leven in de gemeente te bevorderen. 

 
Locatie braderie:  

 August Van Landeghemstraat van aan het kruispunt met de Stationsstraat tot aan de Dokter Persoonslaan met uitzondering van de veiligheidszone in 
de August Van Landeghemstraat tussen huisnummer 31- 49  

 Schoolweg tussen Emiel Vanderveldestraat en Stationsstraat 
 

Dit behoudens het festival –en veiligheidsplan van de Kanaalfeesten en plaatsen waar veiligheidszones worden voorzien, aangeduidt door de burgemeester, 
zijn afgevaardigde en/of veiligheidsdiensten (politie/ brandweer/ …. ) . 
 
 

 
Datum : vrijdag en zaterdag van het laatste volledige weekend van juni 
Tijdstip:  

 Vrijdag vanaf 17u00 

 Zaterdag vanaf 14u00 
 
 
 
De gemeenteraad geeft aan het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid om elk jaar de plaats, datum en tijdstip van de (braderie) Kanaalfeesten 
inclusief op-en afbouw vast te leggen en eveneens het plan van de Kanaalfeesten inclusief plan van de braderie te bepalen. 
 

Artikel 4 
Standhouders dienen zich te houden aan de opgelegde richtlijnen omtrent op-en afbouw. 
De opbouw van de braderie van de Kanaalfeesten zal op vrijdag én zaterdag ten vroegste starten vanaf het afsluiten van de straten en de deelnemer dient klaar te 
zijn op vrijdag om 17.00 uur en zaterdag om 14.00 uur. Er worden geen standhouders aan de braderie meer toegelaten na 17.00 uur op vrijdag en na 14.00 uur op 
zaterdag.  
Op de dag van de braderie zelf, worden geen nieuwe standhouders meer toegelaten. Alleen voorinschrijvingen zijn geldig. 
 
De standen worden na afloop van de braderie zo snel mogelijk opgeruimd.  
De standplaatsen in de Schoolweg zullen ten vroegste vanaf 22u00 toegankelijk zijn voor voertuigen van de standhouders. 
De volledige festival –en braderie-omloop, inclusief de standplaatsen in de August Van Landeghemstraat zullen pas vanaf een half uur na het einde van het laatste 
optreden toegankelijk zijn voor voertuigen van de standhouders. 
 
De standhouders volgen steeds bijkomende aanwijzingen van de marktverantwoordelijke(n) en/of veiligheidsdiensten betreft op-en afbouw op. 

 
 
Artikel 5 
Afsluiten van straten: 
 
Vrijdag 
A. Van Landeghemstraat  : tussen A. Van Landeghemplein en De Waag :  vanaf 07.00 uur 

 Tussen De Waag en de Tonstraat :   vanaf 12.00 uur 
 

A. Van Landeghemplein en  Schoolweg   :     vanaf 12.00 uur  
 
Zaterdag 
A. Van Landeghemstraat, A. Van Landeghemplein, Schoolweg :   vanaf 12.00 uur 

 
Artikel 6:  
De standhouders zijn verplicht om zowel vrijdag als zaterdag deel te nemen. 

 

 
AFDELING 3 : Identificatie, inschrijving en betalingsmodaliteiten 

 
Artikel 7 
Tijdens deze braderie dienen alle standhouders zich te identificeren. De professionele verkopers identificeren zich door middel van een uithangbord met 
ondernemingsgegevens. Verenigingen instellingen alsook handelaars die voor hun winkel verkopen identificeren zich door middel van een gelijkaardig uithangbord 
met vermelding van de benaming en het adres van hun zetel. Deze uithangborden worden op een zichtbare wijze op de standplaats aangebracht. 

 
 
 
 



 

 

 

Artikel 8 
De standhouders dienen zich in te schrijven vóór de datum vermeld op het inschrijvingsformulier 

 
De inschrijving gebeurt door middel van het daartoe voorziene formulier bij de verantwoordelijke(n) van de braderie via www.willebroek.be of p.a. Organisatie 
Willebroek, Pastorijstraat 1 te 2830 Willebroek. 
Enkel volledig en juist ingevulde inschrijvingsformulieren worden aanvaard. Laattijdige inschrijvingen worden niet aangenomen. 

 
Artikel 9 
Een afschrift van het braderiereglement wordt voorafgaandelijk aan het evenement overhandigd aan elke standhouder. Door inschrijving verklaart de standhouder 
zich te onderwerpen aan al de voorschriften van het huidige reglement en de politieverordening, nl. bijlage 6. Kanaalfeesten en verbindt er zich ertoe dit strikt na te 
leven. 
 

 
AFDELING 4 : Organisatie en verloop 

 
Artikel 10 
De organisatie van de braderie is in handen van de marktverantwoordelijke(n). 
De marktverantwoordelijke(n) maakt vooraf een plan van de braderie op met het oog op een grote variëteit aan kramen/standhouders, wijst de standplaatsen toe, 
bewaakt het goede verloop van de braderie en kan ingrijpen bij het niet naleven van het regelement. 

 
Artikel 11 
De handelaar die zich inschrijft voor een standplaats voor zijn handelszaak krijgt voorrang op de andere deelnemers (dit behoudens het festival-, braderie- en 
veiligheidsplan van de Kanaalfeesten). Deze handelaar is verplicht de standplaats met een stand in te nemen. 

 
Artikel 12 
Elke standhouder dient zich te beperken tot de verkoop van de artikelen/artikelgroep zoals vermeld op het inschrijvingsformulier. Niet ingeschreven (neven)artikelen 
mogen niet verkocht worden op straffe van intrekking van de deelname en verwijdering van de braderie. 
 

Artikel 13 
De standhouder dient zich onvoorwaardelijk te houden aan de standplaats die hem door de marktverantwoordelijke(n) werd toegewezen. 
 

Artikel 14 
Onderverhuur van standplaatsen is niet toegestaan. 
Het is eveneens verboden een vergoeding aan te bieden, te geven of te aanvaarden voor het ruilen of innemen van standplaatsen. 
 

Artikel 15 
De marktverantwoordelijke(n) kan steeds arbitrair, toegekende standplaatsen wijzigen, opschorten of afschaffen. 
Iedereen moet zich tevreden stellen met de aangewezen standplaats. Het is de standhouders verboden zich onderling of tegenover het publiek of de Organisatie 
Willebroek en de veiligheidsdiensten op hinderlijke of onbehoorlijke wijze te gedragen. 
 

Artikel 16 
De retributie voor het gebruik van het openbaar domein en voor het verbruik van elektriciteit gedurende de hele duur van de kanaalfeesten wordt bepaald volgens het 
vigerende retributiereglement. 
 

Artikel 17 
Het verschuldigde deelnamebedrag wordt na de definitieve toekenning van het standnummer (het gemeentebestuur stelt u hiervan in kennis) gefactureerd.  
De factuur met bijhorende overschrijvingsopdracht moet tijdig en voor de braderie/manifestatie betaald worden. 

 

Artikel 18 
Standen met een niet-commercieel doeleinde dienen het verschuldigde standgeld niet te betalen voor de twee festivaldagen. 
 

Artikel 19 
Wanneer een standhouder, bij inbreuk van onderhavig reglement verwijderd wordt of wanneer hij afwezig blijft, zal het deelnamegeld in geen geval, noch geheel, 
noch gedeeltelijk, terugbetaald worden. 
 

Artikel 20 
De standhouder gaat niet met waren rond of plaatst zich niet midden op de rijweg/braderijgang. 
 

Artikel 21 
Het is kramen en standen op de braderie ten allen tijde verboden om muziek te spelen, uitgezonderd de kermiskramen. 
 

Artikel 22 
Er geldt een algemeen verbod op verkoop van glas  (bv flessen, glazen, ...) aan bezoekers van de Kanaalfeesten of het gebruik van glas en bij verkoop van 
producten aan bezoekers van de Kanaalfeesten. 

 
Artikel 23 
Het is verboden sterke dranken te verkopen en/of te verbruiken met uitzondering in de daarvoor vergunde drankgelegenheden en op de bestaande terrassen. 
 
Onder sterke drank wordt verstaan:  

 gedistilleerde/gestookte dranken >1,2vol% gedistilleerde alcohol 
ook : mixdranken van gedistilleerde drank (alcoholpops en cocktails) 

 alle dranken (ook niet gedistilleerde)>22vol%  alcohol 
 

 

Artikel 24 
Er mogen geen wagens achter of naast de kramen geparkeerd worden, met uitzondering van de wagens die als kraam zelf worden gebruikt. Dus ook wagens, waarin 
zich voorraad bevindt, moeten zo snel mogelijk na het af-en opladen van koopwaren buiten het festival- en braderieterrein worden gestald.  Onder geen beding 
mogen er nog wagens aanwezig zijn na de start van de braderie. 

 
Artikel 25 
Het is eender welk voertuig, zowel op vrijdag als zaterdag, verboden om zich na de start van de braderie nog op de omloop van het festival en de  braderie te 
begeven. Het is eender welk voertuig pas toegelaten de festival- en braderie-omloop te verlaten vanaf een half uur na het einde van het laatste optreden.  
.  

 
Artikel 26 
Standwerkers moeten ten allen tijde de bereikbaarheid van hydranten en gasafsluiters garanderen. 

 
Artikel 27 
Op vrijdag en zaterdag is  een volledig verbod voor standhouders en handelaars tot het plaatsen van constructies of koopwaren in veiligheidszones en/of 
(veiligheids)doorgangen op de festival –en braderie-omloop. 

 
Artikel 28 
Elektriciteitskabels dienen afgeplakt te worden op de grond. 
De kermisuitbaters dienen hun elektriciteitskabel vrijdag na de muziekactiviteiten en/of optredens weg te nemen. 

 
Artikel 29  
Alle elektrische toestellen moeten een CE-keurmerk hebben. Verlengkabels hebben een minimale sectie 2,5 mm

2
. Stekkerdozen zijn enkel toegelaten aan de 

verbruikers. 

http://www.willebroek.be/


 

 

 

 

 

 

Artikel 30 

Bij het gebruik van een tent, dient deze vervaardigd te zijn uit brandvertragend materiaal. Hiervan moet men een attest kunnen voorleggen of moet er een duidelijke 

indicatie op het materiaal zelf aanwezig zijn. 

Artikel 31 
Om veiligheidsredenen verzwaren de standhouders hun tenten voldoende zodat deze stabiel blijven staan bij eventuele slechte weeromstandigheden. 

 
Artikel 32 
Indien men gebruik maakt van gasflessen dienen deze op een stabiele en vuurvaste ondergrond opgesteld te worden, waarbij voorzorgen zijn genomen tegen het 

omvallen, dit evenwel zonder de doorgangen te belemmeren. 
 
Artikel 33 
Een kooktoestel (bak- en braadtoestel, frituurpan, barbecue, waterkoker, grill, spit of gelijkwaardig), verwarmingstoestel, stroomaggregaat, koelmachine of 
gelijkaardige installatie en haar brandstofvoorraad: 

 moet zodanig opgesteld worden dat het niet omgestoten kan worden; 

 moet uitgevoerd zijn volgens de wettelijke voorschriften en de regels van goed vakmanschap; 

 heeft een energietoevoer die gemakkelijk bereikbaar is en manueel afsluitbaar of afkoppelbaar is; 

 verwarmings- of kookelementen moeten fysisch afgescheiden zijn van het publiek; 

 er dient naar gestreefd te worden dat de bak- en braadkramen opgesteld worden op de meest toegankelijke plaatsen voor de brandweer; 

 verwarmingstoestelen of andere technische installaties, waarbij de verbrandingsgassen in een gesloten ruimte worden geblazen zijn verboden. 

 
Artikel 34 
De kramen of marktwagens moeten zo ingericht zijn dat geen brandbare, schadelijke, hinderlijke en onwelriekende vloeistoffen afdruipen. Indien zulks onvermijdelijk 
is, moeten de vloeistoffen in waterdichte emmers of kuipen worden opgevangen. 

 
Artikel 35 
Elke standhouder neemt de gepaste maatregelen om de hem toegewezen standplaats, het kraam of marktwagen en nabije omgeving zuiver achter te laten. 
De standhouders staan persoonlijk in voor het opruimen en proper maken van hun standplaats en de helft van de aanpalende doorgangen. 
Zij dienen alle afval, verpakkingsmateriaal en andere voorwerpen mee te nemen. Dit dient te gebeuren alvorens de standplaats te verlaten. 
Men moet de standplaats opleveren zoals men hem heeft aangetroffen.  De standhouder mag de standplaats/openbaar domein evenmin beschadigen. 
 
De standhouders die etenswaren bereiden tijdens de braderie, reinigen het voetpad en de rijweg volledig van alle dierlijke en plantaardige vetten en van alle kruiden. 
 
Elke overtreder zal gesanctioneerd worden en kan tevens uitgesloten worden van elke deelname in de toekomst. 

 
Artikel 36 
Bij niet opvolging van aanwijzingen door de marktverantwoordelijke(n) en/of veiligheidsdiensten kan de marktverantwoordelijke(n) overeenkomstige maatregelen 
treffen op kosten van de deelnemer. 

 
Artikel 37 
De politieverordening en in het bijzonder, bijlage 6. Kanaalfeesten, dient strikt te worden nageleefd. 

 
Artikel 38 
Door hun deelname verklaren de deelnemers zich akkoord met bovenstaand reglement en de politieverordening. 
Inbreuk hierop kan leiden tot de onmiddellijk verwijdering van de braderie en/of verbod tot deelname aan een volgende editie van de Kanaalfeesten en/of deelname 
aan andere evenementen of manifestaties op het grondgebied Willebroek.  
De verwijdering gebeurt op de kosten en risico van de overtreder, zonder enige aansprakelijkheid van Organisatie Willebroek of marktverantwoordelijke(n).  
 
De organisatie Willebroek of marktverantwoordelijke(n) kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen en het niet naleven van de geldende 
reglementeringen door de standhouders. 

 
Artikel 39 
Er kunnen, op basis van de politieverordening, administratieve sancties uitgeschreven worden voor het niet nakomen van deze verordening. 


