GEMEENTERAAD 27 MAART 2018
BRADERIJREGLEMENT
Artikel 1
Er kan door een erkende middenstandsorganisatie een braderij georganiseerd worden in de
Herentalse binnenstad na voorafgaande toelating door het college van burgemeester en schepenen.
De braderij is een evenement ter bevordering van de lokale economie in Herentals.
De braderij duurt vier dagen en vindt plaats in de zomermaanden.
De jaarlijkse braderij wordt aangekondigd als Shopping Festival.
Er kan maar één braderij per jaar georganiseerd worden.
De toelating tot organisatie van de braderij wordt verleend onder de afgifte van een
stationeervergunning aan de erkende middenstandsorganisatie.
Tijdens de braderij kunnen in de Herentalse binnenstad geen gelijkaardige evenementen of
manifestaties georganiseerd worden zonder de toelating van het college van burgemeester en
schepenen.
Artikel 2
De stationeervergunning geeft de middenstandsorganisatie het exclusieve recht om tijdens de
braderij het openbaar domein in te nemen in de Herentalse binnenstad.
Het openbaar domein in de Herentalse binnenstad bevat de openbare wegen en openbare pleinen
op de Grote Markt en in de straten Bovenrij, Zandstraat en Hofkwartier en Kerkstraat tot aan de
parkeerplaatsen.
Het is verboden om het openbaar domein in te nemen of ter beschikking te stellen aan derden
buiten de grenzen van de vergunning verleend krachtens dit reglement.
Artikel 3
De aanvraag voor de voorafgaande toelating moet schriftelijk gebeuren uiterlijk 1 maand voor de
braderij.
De middenstandsorganisatie moet 1 week voor de braderij aan het stadsbestuur een adreslijst met
alle deelnemers van de braderij bezorgen met het situatieoverzicht per huisnummer en of de
standplaats verder reikt dan de gevel of niet. De lijst moet de veiligheidsdiensten toelaten de risico’s
voor de openbare veiligheid in te schatten. Enkel handelaars die op de lijst vermeld zijn, mogen aan
de braderij deelnemen.
Bij de opstelling van kramen en attracties moet één doorgang van 4 meter vrijgelaten worden
voor de hulpdiensten. Er mogen enkel gekeurde elektrische installaties en toestellen op gas
gebruikt worden.
Indien gevestigde handelaars iets anders te koop willen aanbieden dan hetgeen ze doorgaans
verkopen, moeten ze dit afstemmen met de erkende middenstandsvereniging.
Ambulante handelaars die aan de braderij willen deelnemen moeten een akkoord hebben met de
erkende middenstandsvereniging. De erkende middenstandsvereniging wijst hen een plaats toe.
Artikel 4
Dit reglement doet geen afbreuk aan de toepassing van de GAS-codex goedgekeurd door de
gemeenteraad van 3 december 2013 en het politiereglement brandveiligheid publiek toegankelijke
gebouwen en evenementen goedgekeurd door de gemeenteraad van 6 februari 2018, tenzij het
uitdrukkelijk afwijkt van de bepalingen van deze codex.
De op grond van de artikelen 206 tot en met 221 van de GAS-codex afgeleverde vergunningen blijven
gelden tijdens de braderij. De burgemeester kan deze vergunningen tijdelijk schorsen om de
openbare orde te vrijwaren.

Artikel 5
Elke inname van het openbaar domein die gebeurt in strijd met dit reglement, wordt beschouwd als
een wederrechtelijke inname van het openbaar domein en moet onmiddellijk verwijderd worden.
De burgemeester kan bij overtredingen van dit reglement elke bestuurlijke maatregel bevelen om
het reglement te doen toepassen en de openbare orde te vrijwaren.
Voor zover door andere regelgeving geen straffen of sancties zijn bepaald, kan elke inbreuk tegen dit
reglement bestraft worden met een administratieve geldboete van maximaal 250 euro opgelegd
door de sanctionerende ambtenaar, of met een door het college genomen beslissing tot schorsing of
intrekking van een afgeleverde toelating of vergunning overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 13 mei 1999.”
Artikel 6
Het reglement wordt aan de toezichthoudende overheid toegezonden. Het reglement wordt
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet.
Artikel 7
De gemeenteraad heft het braderijreglement, goedgekeurd door de gemeenteraad op 5 juni 2012,
op na de inwerkingtreding van onderhavig reglement op 1 april 2018.

