Aangewezen standplaatslocaties
VASTE STANDPLAATSEN
Nr.
1

Locatie

Branche

Afmetingen

Bijzonderheden

Koningin Wilhelmina Blv

vis

27 m²

-

manoeuvreerruimte: 64 m²

-

verkoop patat en overige snacks anders dan vis niet

t.h.v. afslag 19

toegestaan
2

Koningin Wilhelmina Blv

vis

29 m²

t.h.v. afslag 10

-

manoeuvreerruimte: 77,5 m²

-

verkoop patat en overige snacks anders dan vis niet
toegestaan

3

Hoofdstraat t.h.v. huisnr. 94

vis

10 m²

-

verkoop patat en overige snacks anders dan vis niet
toegestaan

4

Rederijkersplein

alle

20 m²

5

Wantveld

snacks

19 m²

-

bakken/braden/frituren niet toegestaan

-

uitsterfregeling

-

standplaats vervalt zodra huidige standplaatshouder
stopt of zo veel eerder als dat de locatie in
ontwikkeling wordt genomen

6

Bonnikeplein

alle

36 m²

-

verkoopmiddel zo dicht mogelijk (er moet 1,80 m
doorloopruimte resteren) tegen de gevel plaatsen
(zie bijbehorende kaart voor details)

7

Hoofdstraat t.h.v. huisnr. 2

alle

20 m²

-

bakken/braden/frituren niet toegestaan

-

bakken/braden/frituren niet toegestaan

“De Punt”
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SEIZOENSGEBONDEN STANDPLAATSEN
A

Kruising Van Berckelweg/

bloemen

20 m²

Bronsgeesterweg
B

Jeroensplein

kerstbomen/oliebollen

205 m²

-

particulier terrein

-

uitsluitend maanden mei en juni

-

uitsluitend maand december

-

uitsluitend in combinatie met aankleding en
uitstraling die bij het kerstseizoen past uitstraling
waarbij ook de verkoopinrichting (en toebehoren)
op zichzelf in overeenstemming is met redelijke
eisen van welstand

-

een doorloopruimte aan de zijde van de Heilige
Geestweg wordt vrijgehouden over de breedte
van het fictief doorgetrokken trottoir langs de
Heilige Geestweg aan de zijde van de
parkeerplaats van het gemeentehuis (zie
bijbehorende kaart voor details)

C

Nieuwe Offemweg 6

kerstbomen

570 m²

-

afmeting betreft gehele kadastrale perceel

-

particulier terrein

-

uitsluitend maand december

-

vervalt zodra eigenaar grond geen toestemming
meer verleent en/of zodra de locatie in
ontwikkeling wordt genomen
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