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Besluit tot het instellen van een streekproductenmarkt 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser;
gelet op artikel 160, eerste lid, aanhef en onder g, van de Gemeentewet;
overwegende, dat
-

-

-

bij besluit van 14 maart 2017, zaaknummer: 16Z03627; documentnummer: 17.0006727
een zo genoemde “streekproductenmarkt” is ingesteld jaarlijks op de laatste zaterdag
van de maanden maart tot en met oktober;
de organisatie van die markt in handen is van de Stichting Centrummanagement Losser
(CML);
de gemeente Losser de locatie voor het houden van die markt om niet in gebruik heeft
gegeven en daarvoor een gebruiksovereenkomst naar privaatrecht met CML heeft gesloten;
CML de wens te kennen heeft gegeven de marktdagen te wijzigen in jaarlijks de laatste
zaterdag van de maanden januari tot en met december;
daartegen geen overwegende bezwaren bestaan om aan het verzoek tegemoet te komen;
de bestaande regelgeving daarop dient te worden aangepast;
Besluit:

a.
b.

het hiervoor genoemde besluit van 14 maart 2017 in te trekken en
een warenmarkt in te stellen in de vorm van een “streekproductenmarkt” op elke laatste
zaterdag van de maand van 08:00 uur tot 16:30 uur (inclusief opbouw en afbreken) op
de Teylersstraat (ged.), het Teylersplein en de Brinkstraat (ged.) te Losser, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig waarmerkte situatietekening A,

zulks met inachtneming van de volgende bepalingen:
Artikel 1
Onder “streekproductenmarkt” wordt verstaan: warenmarkt waar met name producten uit een
bepaalde streek worden aangeboden.
Het is de organisatie toegestaan een bepaald thema te koppelen aan één of meer marktdagen en daarbij andere producten dan specifieke streekproducten te laten aanbieden.
Artikel 2
1. De markt wordt niet gehouden op de zaterdag die samenvalt met:
- Nieuwjaarsdag;
- de dag waarop de verjaardag van de koning wordt gevierd;
- Bevrijdingsdag;
- Bruegheliaans Festijn;
- de jaarlijkse najaarskermis;
- 1e en 2e Kerstdag.
2. In geval van de in lid 1 genoemde situatie mag de markt worden gehouden op de zaterdag daaraan voorafgaande of de eerste zaterdag van de volgende maand. CML dient
dat tenminste 1 maand tevoren aan hun college schriftelijk bekend te maken.
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Artikel 3
1. Er mag standplaats worden ingenomen op de locaties zoals gesitueerd op de situatietekening A, genummerd 4 tot en met 11 en de 14 tot en met 28.
2. De nummers 1 tot en met 3, 12 en 13 zijn gereserveerd voor een eventuele uitbreiding
van de markt.
Artikel 4
Ingeval dat er vanwege welke omstandigheid dan ook geen gebruik kan worden gemaakt
van de in considerans vermelde locaties, wordt in samenspraak tussen hun college en het
CML een andere tijdelijke locatie aangewezen voor het houden van de streekproductenmarkt.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekend gemaakt.
Losser, 17 november 2020.
Het college voornoemd,

de secretaris:

de burgemeester:

J. van Dam

C.A.M. Kroon
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Situatietekening A (behoort bij besluit instellen streekproductenmarkt d.d. 17 november 2020)
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