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Besluit tot het instellen van een streekproductenmarkt

Het college burgemeester en wethouders van de gemeente Losser;
gelet op artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet;
overwegende, dat
- sinds 25 mei 2013 – op basis van een burgerinitiatief – jaarlijks op de laatste zaterdag
van de maanden maart tot en met oktober een streekproductenmarkt wordt
gehouden in het centrum van het dorp Losser op basis van een door ons college
verstrekt gedoogbesluit;
- de stichting Centrummanagement Losser (CML) bereid is gevonden de organisatie
van die markt over te nemen;
- daarmee het bestendige karakter en de instandhouding van die markt is verstevigd;
- de gemeente Losser de locatie voor het houden van die markt om niet in gebruik
geeft en daarvoor een gebruiksovereenkomst naar privaatrecht met CML zal sluiten;
- het gewenst is de gedoogsituatie – die een tijdelijk karakter inhoudt - te verwisselen
voor formele status van de markt;
Besluit
tot het instellen van een warenmarkt in de vorm van een streekproductenmarkt:
op de laatste zaterdag van de maanden maart tot en met oktober van 8.00 uur tot 17.00 uur
(inclusief opbouw en afbreken) op de Teylersstraat (ged.), het Teylersplein en de Brinkstraat
(ged.) te Losser overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening
(documentnummer 17.0005838);
zulks met inachtneming van de volgende bepalingen:
Artikel 1
1. De markt wordt niet gehouden op de zaterdag die samenvalt met:
- de dag waarop de verjaardag van de koning wordt gevierd1;
- Bruegheliaans Festijn;
- de jaarlijkse najaarskermis.
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.
Artikel 2
1. Er mag standplaats worden ingenomen op de locaties zoals gesitueerd op de
situatietekening, genummerd 1 tot en met 28.

1

27 april 2019; 27 april 2024; 26 april 2025

Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekend gemaakt.
Losser, 14 maart 2017
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