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Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Kristof Van Loy van Chique Styling & Events organiseert op vrijdag 13 augustus 2021 een live concert 
met André Hazes op de noordkant van de Grote Markt aangevuld met een lokale DJ van 18 tot 1 uur. 
De organisator houdt rekening met de vergunde horeca terrassen. Op de parking van het stadspark 
wordt een viptent geplaatst  en deze zal blijven staan voor de activiteit op zondag Cars in Thals.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 17 mei 2021 een voorwaardelijke 
goedkeuring gegevens voor de organisatie van het live concert André Hazes op de noordkant van de 
Grote Markt.

Het gebruik van de noordkant van de Grote Markt valt samen met de vrijdagmarkt. Het evenement is 
niet opgenomen in de uitzonderingen van het goedgekeurde marktreglement waardoor enkel de 
gemeenteraad een afwijking hierop kan toestaan.



Argumentatie
Het gebruik van de Grote Markt noordkant voor evenementen is opgenomen in het marktreglement 
2020-2025 en goedgekeurd door de gemeenteraad van 3 december 2019. De vrijdagmarkt vindt 
slechts gedeeltelijk plaats tijdens onder meer volgende evenementen: Herentals Fietst Feest, de 
Paaskermis, de Septemberkermis en maximaal 3 evenementen van Handelshart Herentals vzw. Deze 
organisatie valt hier niet onder. De Grote Markt zuidkant is normaal beschikbaar voor evenementen. 

De vraag voor het gebruik van de noordkant is uitzonderlijk omdat de zuidkant reeds wordt 
ingenomen door het belevingsconcept van Handelshart vzw en 11 café-uitbaters. Op het overleg van 
15 maart 2021 met deze uitbaters werd duidelijk dat het optreden niet combineerbaar is met het 
belevingsconcept van Herentals Zomert, voornamelijk omdat het optreden van André Hazes betalend 
is en alle andere activiteiten gratis zijn.

Enkel de gemeenteraad is gemachtigd om af te wijken van het goedgekeurd marktreglement en kan 
een bijkomend evenement toestaan waardoor de vrijdagmarkt niet kan doorgaan op de Grote Markt 
noordkant. In dit geval het optreden van André Hazes op vrijdag 13 augustus 2021.Tijdens de 
duurtijd van dit evenement wordt een alternatieve standplaats voorzien voor de vaste marktkramers.

Besluit

De gemeenteraad beslist om een bijkomende afwijking toe te staan op het reglement met betrekking 
tot de inrichting van de openbare markten voor het optreden van André Hazes op vrijdag 13 
augustus 2021. Tijdens de duurtijd van dit evenement wordt een alternatieve standplaats voorzien 
voor de vaste marktkramers.
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