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Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Cultuur 

 8. REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN MARKTKASTEN DOOR VERENIGINGEN 
 
Overwegende dat marktkasten worden gebruikt door verenigingen; 
Gelet op het gemeentedecreet; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20/04/2009 betreffende de uitleendienst; 
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 06/06/2011 betreffende het organiseren van ambulante 
activiteiten op de openbare markten en het openbaar domein; 
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 15/12/2011 betreffende het 
gebruik van marktkasten door verenigingen. 
 
BESLUIT:goedgekeurd met 23 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 onthoudingen. 
artikel 1: 
Aan verenigingen uit de gemeente Riemst wordt toegestaan om gebruik te maken van marktkasten. 
artikel 2: 
De verenigingen betalen een financiële tegemoetkoming ten bedrage van € 50 per dag voor het gebruik 
van de marktkasten. 
artikel 3: 
De marktkasten worden gratis ter beschikking gesteld voor volgende activiteiten of organisaties: 
- acties ten voordele van VZW Tevona Lafelt 
- activiteiten georganiseerd door Theater Ozzy  
- ondersteuning van activiteiten ingericht door Vlamo Riemst  
- activiteiten georganiseerd i.s.m. gemeentelijke diensten of raden 
- activiteiten van het gemeentelijk en het vrij onderwijs van de gemeente Riemst 
- materiaal voor verkeerssignalisatie en verkeersveiligheid op basis van de politionele vergunning.  
- andere activiteiten worden eerst voorgelegd aan het College van burgemeester en schepenen. 

 
 



 

 

 
 
artikel 4: 
De verantwoordelijke van de vereniging kan de sleutel van de marktkast komen afhalen aan de balie 
van de uitleendienst. Hij dient een kopie van zijn identiteitskaart te bezorgen aan de baliemedewerker 
als garantie voor het terugbrengen van de sleutel. 
artikel 5: 
Een afschrift van deze beslissing  wordt bezorgd aan de gemeenteontvanger. 
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