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Gemeente Schoten

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN

VAN DE GEMEENTERAAD

VAN 24 MEI 2022 IN OPENBARE VERGADERING

Aanwezig: Lieven De Smet, voorzitter.
Maarten De Veuster, burgemeester.
Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul 
De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.
Kurt Vermeiren, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Peter Arnauw, Bert Batens, 
Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya 
De Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte 
Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, 
Erik Maes, Brecht Verwulgen, raadsleden.
An Adriaenssens, wnd. algemeen directeur.

Verontschuldigd: Erik Block, Jean-Pierre Vanaken, raadsleden.
Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

BIJZONDER POLITIEREGLEMENT BRADERIJ

De raad,

Gelet op het bijzonder politiereglement tot organisatie van de braderij;

Overwegende dat het aangewezen is om de omschrijving van de organisatoren van de braderij in het 
Bijzonder Politiereglement, in functie van de samenwerking met de handelaarsvereniging vzw Schoten 
Onderneemt, aan te passen naar de handelaarsvereniging vzw Schoten Onderneemt vzw;

Gelet op het voorstel van de dienst lokale economie om die aanpassing op te nemen in het Bijzonder 
Politiereglement tot organisatie van de braderij;

Overwegende dat de bijzondere politiereglementen van de verschillende evenementen zo veel 
mogelijk gelijklopend worden opgemaakt;

Gelet op de gevoerde besprekingen;

Besluit: 

 met 28 stemmen ja, 1 onthouding
Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De 
Swaef, Walter Brat, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter Gielis, Nadine 
Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van Grieken, Maya De Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, 
Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick 
Molle, Erik Maes, Brecht Verwulgen, Lieven De Smet, Véronique D'Exelle stemmen ja.
Kurt Vermeiren onthoudt zich.

Enig artikel

Goedkeuring te verlenen aan het nieuwe bijzonder politiereglement tot organisatie van de braderij.

AFDELING 1. ORGANISATIE BRADERIJ SCHOTEN

Art. 1. Toepassingsgebied

Dit reglement bevat de bepalingen betreffende de organisatie van de Braderij Schoten, een evenement 
met als doel de lokale handel te bevorderen.

Art. 2. Wettelijk kader
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De wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming blijft onverminderd 
van toepassing.

Art. 3. Aanvraag

De aanvraag voor de organisatie van de Braderij Schoten gebeurt via het evenementenloket van de 
gemeente Schoten.

Deze aanvraag gebeurt uiterlijk 6 maanden vóór de uitvoering van de Braderij Schoten.

Art. 4. Braderijzone

De maximale braderijzone wordt als volgt bepaald:

- Churchilllaan, vanaf de Kuipersstraat tot en met het marktplein;

-  Markt;

-  Sint-Cordulastraat, vanaf de Churchilllaan/Paalstraat tot aan de Venstraat;

-  Paalstraat, vanaf het marktplein tot aan de Rodeborgstraat;

-  Th. Van Cauwenberghslei, vanaf de Paalstraat tot aan de Kruispadstraat.

Art. 5. Periode van de braderij

De data waarop de braderij wordt georganiseerd, het aanvangsuur en einduur, de termijn nodig voor de 
op- en afbouw van de braderij, worden in overleg met de organisator, het gemeentebestuur en de 
betrokken diensten bepaald.

Art. 6. Start- en coördinatievergaderingen

De organisator,  vzw Schoten Onderneemt, vaardigt een delegatie af naar de start- en 
coördinatievergaderingen, op uitnodiging van het gemeentebestuur, voor de vertegenwoordiging en de 
toelichting betreffende het concept en de inhoud van de braderij.

Art. 7. Gegevensverstrekking

De organisator bezorgt het gemeentebestuur alle relevante info in functie van de aanvraag voor het 
gebruik van de openbare weg, gemeentelijke materialen, lokalen, … de inzet van diensten en 
personen.

Art. 8. Verzekering

De organisatie voorziet in de nodige verzekering(en), gekoppeld aan de uitvoering van dit evenement 
in al zijn facetten. Een afschrift van de verzekeringspolis(sen) wordt overgemaakt aan het 
gemeentebestuur.

Art. 9. Bijzonder nood- en interventieplan of veiligheidsinventaris

De organisatie voorziet in een correcte en vlotte medewerking bij de opmaak van een bijzonder nood- 
en interventieplan (BNIP) of veiligheidsinventaris voor de braderij en aanverwante activiteiten.

Alle afspraken, die opgesteld werden in samenspraak met de organisator en hulpverleningsinstanties 
en opgenomen werden in het BNIP of de veiligheidsinventaris, moeten correct en consequent worden 
nageleefd.

Art. 10. Communicatie

De organisatie zorgt voor de nodige informatiedoorstroming (bvb. via bewonersbrieven) zodat de 
bewoners van de braderijzone en de respectievelijke zijstraten op de hoogte zijn van dit evenement en 
de specifieke gevolgen daaraan verbonden. Hierbij dient een correcte timing te worden gerespecteerd.

Art. 11. Verkeer- en parkeeronderrichtingen

Tijdens de braderijperiode en de op- en afbouwperiode is het stilstaan en parkeren van voertuigen op 
de rijbaan verboden in de braderijzone (zoals hoger vermeld), in de Kasteeldreef vanaf de 
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Churchilllaan tot aan de J. Hendrickxstraat en aan de parkeerhaven aan de Paalstraat-Rodeborgstraat. 
De organisator kan parkeerbewijzen voorzien en bezorgen aan de instanties noodzakelijk voor de 
organisatie. Laden en lossen is mogelijk voor de organisatie in deze zone.

Art. 12. Sanitaire voorzieningen

De organisatie staat in voor de plaatsing van voldoende sanitaire voorzieningen binnen de 
braderijzone, die beschikbaar zijn voor de ganse periode van de braderij.

Art. 13. Toezicht

Het toezicht tijdens de ganse periode van de braderij, met inbegrip van op- en afbouw, dient te 
gebeuren volgens de wettelijke bepalingen.

AFDELING 2. CONCESSIEVOORWAARDEN

Art. 14.

Met het oog op het toewijzen van standplaatsen voor ambulante handelsactiviteiten, wordt het beheer 
van het openbaar domein voor de volledige braderijzone in concessie gegeven aan de organiserende 
vereniging vzw Schoten Onderneemt.

 Vzw Schoten Onderneemt verkrijgt het recht om dit deel van het openbaar domein tijdelijk, en op een 
wijze die het recht van anderen uitsluit, in gebruik te nemen. Deze concessie verandert niets aan het 
karakter van het domein (het domein blijft openbaar en wordt geen privéterrein).

Art. 15.

De domeinconcessie voor het organiseren van ambulante activiteiten en het voeren van publiciteit 
tijdens de Schotense braderij in de braderijzone is ten kosteloze titel, en wordt verleend voor de duur 
van de Schotense braderij.

Art. 16.

Op het openbaar domein, in de braderijzone en voor de duur van de braderij, is er een verbod op het 
houden van ambulante activiteiten, tenzij de betrokkenen in het bezit zijn van een door het college van 
burgemeester en schepenen verleende vergunning conform het bijzonder politiereglement tot 
organisatie van de ambulante activiteiten op het openbaar domein, buiten de openbare markt.

Art. 17.

De concessiehoudende vereniging heeft het recht om aan de ambulante handelaars een 
standplaatsvergoeding te vragen.

De concessiehoudende vereniging sluit met de vaste handelszaken, die deelnemen aan de Schotense 
braderij, op voorhand een overeenkomst af. Eventuele betwistingen worden onderling geregeld.

Art. 18.

De concessiehoudende vereniging bezorgt voor de periode van de braderij de lijst met de ambulante 
handelaars dewelke deelnemen aan de braderij, en een plaatsingsplan aan het gemeentebestuur.

De lijst bevat ondermeer de identiteitsgegevens en bereikbaarheidsinfo (gsm-nummers) van de 
ambulante handelaars (dus van elke individuele standhouder ter plaatse), het middel waarmee de 
activiteit wordt uitgeoefend, de aard van de producten of diensten die zij gemachtigd zijn te verkopen, 
de standplaats die hun is toegewezen en een kopie van de overeenkomst, zoals afgesloten tussen de 
organisatie en de ambulante handelaars. 

De ambulante handelaars dienen uiterlijk 2 weken voor aanvang van de braderij de keuringsattesten 
van elk cateringkraam voor te leggen aan de brandweer van Schoten. De aflevering van deze attesten 
gebeurt door de concessiehoudende vereniging.

Art. 19.
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De concessiehoudende vereniging ziet erop toe dat de standhouders geen gebruik maken van 
muziekinstrumenten of luidsprekers, die de ernaast of verderop staande inrichtingen, of de bezoekers 
kunnen hinderen.

Zij dienen zich te houden aan de bepalingen zoals vastgesteld in het Algemeen Politiereglement 
Schoten.

Art. 20.

De concessiehoudende vereniging ziet erop toe dat de occasionele standhouders geen drank in glazen, 
blik of glazen flessen, en/of sterke dranken verkopen of aanbieden.

Indien inbreuken op dit artikel worden vastgesteld, zal de concessiehoudende vereniging de 
toezichthoudende politiedienst hiervan onmiddellijk in kennis stellen.

Art. 21.

De concessiehoudende vereniging ziet erop toe dat de standhouders de wegbedekking niet 
beschadigen, hetzij op het marktplein, de rijweg, de aanpalende voetpaden, wandel - en zijwegen, de 
parkeerterreinen of waar ook. De standhouders mogen hun inrichtingen en/of tijdelijke structuren niet 
vasthechten aan de weg of aan bomen, verlichtingstoestellen, verkeerstekens en aanverwante 
goederen.

Art. 22.

De beschadigingen die de standhouders, niettegenstaande de bepalingen van vorig artikel, zouden 
aangericht hebben, zullen door het gemeentebestuur begroot worden en moeten door de 
concessiehoudende vereniging vergoed worden.

Art. 23.

De standhouders voorzien in afvalrecipiënten (min. 1 recipiënt per stand) voor het afval van de 
klanten.

De standhouders zijn verplicht om na afloop van de braderij al het afval (inclusief het eigen afval en/of 
ledige verpakkingen) mee te nemen. De concessiehoudende vereniging ziet hierop toe.

Art. 24.

De concessiehoudende vereniging heeft het alleenrecht tot het (laten) voeren van publiciteit binnen de 
toegestane domeinconcessie. Binnen de context van deze domeinconcessie wordt onder het (laten) 
voeren van publiciteit verstaan: reclameverspreiding, het aanbrengen van spandoeken, het gratis 
uitdelen en/of het verkopen van programmabladen en magazines, flyeren, ….

Het voeren van deze publiciteit door personen of firma’s binnen de domeinconcessie kan enkel na 
voorafgaand overleg met de concessiehoudende vereniging. De concessiehoudende vereniging 
oordeelt soeverein over het al dan niet toelaten van publiciteit en maakt hierover de nodige afspraken 
met de aanvragers.

Eventuele betwistingen tussen de concessiehoudende vereniging en de aanvragers van deze publiciteit 
worden beslecht in overleg met de burgemeester.

Art. 25. Snelblustoestellen

De concessiehoudende vereniging ziet erop toe dat alle standhouders over de nodige snelblustoestellen 
en andere brandblusmiddelen beschikken, aangepast aan de verkoopwaar en de desbetreffende 
uitrusting.

AFDELING 3. PERMANENTE GELEGENHEDEN (LOKALE HORECA) – VASTE 
HANDELSZAKEN

Art. 26. Permanente gelegenheden (lokale horeca)

De permanente gelegenheden (vaste horecazaken), gelegen binnen de braderijzone zoals hoger 
vermeld, behouden het recht om hun reguliere aanbod van dranken, waarvoor een gemeentelijke 



BIJZONDER POLITIEREGLEMENT BRADERIJ

Gemeenteraad van 24 mei 2022 pagina 5 van 6

uitbatingsvergunning werd afgeleverd, aan te bieden in de handelszaak en binnen de grenzen van het 
vergunde terras. De uitbaters staan in eerste instantie zelf in voor de controle op de correcte toepassing 
van dit artikel.

Dit artikel geldt ook voor de permanente gelegenheden, gelegen binnen de braderijzone, die niet 
deelnemen aan de braderij of geen overeenkomst hebben met de organisatie.

Art. 27. Vaste handelszaken

Aan de vaste handelszaken (met uitzondering van de horecazaken), gelegen binnen de braderijzone 
zoals hoger vermeld, wordt voor de periode van de braderij toelating verleend om binnen in de 
handelszaak gegiste dranken aan te bieden aan de bezoekers. Sterke dranken mogen evenwel niet 
verdeeld, aangeboden of verkocht worden.

AFDELING 4. OCCASIONELE STANDHOUDERS

Art. 27. Occasionele standhouders

Voor de occasionele standhouders  is het verboden om binnen de braderijzone tijdens de duur van de 
braderij drank in glazen, blik of glazen flessen en/of sterke dranken te verkopen of aan te bieden.

Art. 28. Snelblustoestellen

De occasionele standhouders dienen te beschikken over nodige snelblustoestellen en andere 
brandblusmiddelen, aangepast aan de verkoopwaar en de desbetreffende uitrusting.

AFDELING 5. TERRASSEN

Art. 29. Terrassen van de lokale horeca – vaste handelszaken – occasionele standhouders

De effectieve openingsuren van de vergunde en occasioneel opgestelde terrassen worden voorgesteld 
tijdens de voorbereidende gesprekken en definitief bepaald door het gemeentebestuur.

De terrassen moeten op het aangeduide uur volledig ontruimd zijn.

Dit artikel geldt ook voor de permanente gelegenheden, gelegen binnen de braderijzone, die niet 
deelnemen aan de braderij of geen overeenkomst hebben met de organisatie.

AFDELING 6: VOERTUIGEN OP DE BRADERIJ

Art. 30.

Tijdens de periode dat de braderijzone toegankelijk is voor het publiek, is het niet toegelaten om met 
wagens, karren, motorrijwielen, bromfietsen of rijwielen in de braderijzone te komen.

AFDELING 7. GELUIDSPRODUCTIE

Art. 31.

In afwijking van het artikel betreffende niet-ingedeelde muziekinrichtingen zoals opgenomen in het 
Algemeen Politiereglement Schoten, wordt tijdens de braderijperiode in de braderijzone de maximale 
toegelaten voortgebrachte geluidssterkte op 95 dB(A) bepaald, telkens tot uiterlijk 23.00 uur.

AFDELING 8. BRADERIJREGLEMENT

Art. 32.

De organisator stelt een braderijreglement op dat geldt voor elke deelnemer aan de braderij. Dit 
reglement wordt duidelijk gecommuniceerd en meegegeven bij elke intentie tot inschrijving.



BIJZONDER POLITIEREGLEMENT BRADERIJ

Gemeenteraad van 24 mei 2022 pagina 6 van 6

Wnd. algemeen directeur,
An Adriaenssens

Voorzitter,
Lieven De Smet

Waarnemend algemeen 
directeur Voorzitter

An Adriaenssens

Voor eensluidend afschrift,

Lieven De Smet


