Richtlijnen: activiteiten op de parkeervrije markt – periode 21 juli – 31 augustus
2017

In uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 26 juni 2017 wordt de markt parkeervrij gemaakt in
de periode 21 juli tot en met 31 augustus 2017.
Het college besliste in zitting van 6 juli 2017 dat het opzet van het experiment in hoofdzaak het
faciliteren van activiteiten/ontmoeting zal zijn m.a.w. de markt staat ter beschikking van iedereen die er
iets wil organiseren.
De organisatoren die tijdens deze periode een activiteit wensen te organiseren, moet volgende
richtlijnen te respecteren:

1. Het mag enkel gaan om kleinschalige, tijdelijke activiteiten.
2. Een activiteit moet minimum 4 werkdagen vooraf worden gemeld via het e-mailadres
markleeft@eeklo.be.
Volgende gegevens moeten worden vermeld:
-

Naam en contactgegevens (adres, e-mailadres en telefoonnummer) verantwoordelijke
Activiteit en inhoud ervan
Datum en tijdstip (begin- en einduur) activiteit
Telefoonnummer verantwoordelijke op het terrein

De activiteit die eerst wordt aangemeld, zal eerst worden behandeld. De organisatoren
ontvangen binnen de 3 werkdagen na de aanvraag een bevestiging met de toelating van de
burgemeester indien de activiteit mag doorgaan. De veiligheidsdiensten (brandweer & politie)
worden hiervan op de hoogte gebracht.
3. De bepalingen uit het algemeen politiereglement van de stad Eeklo moeten worden
gerespecteerd (te raadplegen via www.eeklo.be ). De reglementen die van toepassing kunnen
zijn op de organisatie van de activiteit blijven van kracht gedurende deze proefperiode (o.a.
gecoördineerd politiereglement evenementen, flyerverbod – te consulteren via
http://www.eeklo.be/informatie/politiereglementen );
4. Veiligheid:
op vraag van de brandweer moet steeds strook van 4 m breedte tussen het ceremonieplein
en de markt gegarandeerd zijn;
bloembakken en ander straatmeubilair dienen verplaatsbaar te zijn indien zij hinder kunnen
opleveren voor de hulpdiensten;
5. Geluid: de standaard geluidsnorm (max. 85 dB LAeq,15min) moet worden gerespecteerd. Er
worden geen afwijkingen van de geluidsnorm toegestaan.

6. Het aanbieden van eten en drinken, gratis of tegen betaling, is niet toegestaan, met uitzondering
door de aanwezige horeca op de markt – voor hen valt dit onder de uitbreiding van hun
bestaande activiteiten.
7. Vuurwerk en kampvuren zijn niet toegelaten.
8. Activiteiten waarbij oncontroleerbare objecten op de rijweg kunnen komen, zijn niet toegelaten
(bv. voetbal, volleybal,…).
9. Indien er materiaal wordt gehuurd bij de stad Eeklo, wordt er voorrang gegeven aan de eigen
stadsdiensten. Toestemming is onder voorbehoud van beschikbaarheid en aanwezig
personeel. Materiaal moet door de organisatoren zelf worden afgehaald in overleg met de dienst
evenementen (evenementen@eeklo.be of 09/218 28 07).
10. De organisator staat zelf in voor het opruimen van de site na afloop van de activiteit.

