
Nota met praktische richtlijnen voor deelname aan de kerstshopping met kerstmarkt op 
vrijdag 21 december 2018 

Beste deelnemer,  

In deze omslag vind je:  
- 1 restafvalzak  
- 1 PMD-zak  
- 1 roze zak  
- folder i.v.m. veilig gebruik van gas  
- aanvraagformulier tapvergunning  
- 1 affiche, enkele flyers én een kerstkrant  
- je standnummer  
- een doorrijdkaart  
 
Opening van de kerstmarkt: 18 uur  

De schepen van Lokale Economie houdt een officiële toespraak vanop de kiosk en vertelt wat er 
allemaal te gebeuren staat. Daarna is het de beurt aan enkele kinderen van de muziekschool, 
afdeling Berlaar. Na hun optreden volgt er een korte voorstelling van Dance Feeling en goochelaar 
Nikolini.  

Om 18.45 uur is het de beurt aan Ritm Stix. Dat is een mobiele covergroep die gedurende drie maal 
één uur het beste van zichzelf zal geven. Bij goede weersomstandigheden vertrekken ze om 18.45 
uur op de kiosk en zullen ze daarna vanop verschillende plaatsen op de kerstmarkt optreden. Bij 
regen of sneeuw zullen ze het hele optreden vanop de kiosk verzorgen.  

Tijdens de pauzes van Ritm Stix zullen er op de kiosk nog optredens zijn van de Berlaarse Dansstudio, 
Dance Feeling en Jump Xtreme.  

Ook de Kerstman brengt een bezoek aan de kerstshopping. De kinderen kunnen hem een bezoekje 
brengen vanaf 19 uur. Om 20 uur vindt de prijsuitreiking van de kleurwedstrijd op de kiosk plaats.  
We vragen aan alle deelnemers om zelf geen kerstman mee te brengen naar de kerstshopping, zodat 
alleen de kerstman van de ZOB aanwezig is. Uiteraard moedigen we iedereen wel aan om je 
kraampje te versieren in de typische kerstsfeer! Kerstmutsen en dergelijke zijn wél toegelaten . 

 

 

 

 

 

 

 



Opstelling van de standen kan vanaf 13.30 uur 

Vanaf 13.30 uur kan de standplaats worden ingenomen. Niet vroeger! Om verkeersproblemen te 
vermijden zullen de betreffende straten afgesloten worden vanaf 13 uur. Er zal steeds iemand van de 
dienst Lokale Economie aanwezig zijn om de exacte plaats aan te wijzen. Bij hen kan je de dag zelf 
ook terecht met vragen.(Op het terrein zelf, op Markt 2, of telefonisch op 0490 422 822 – Anja)  

Let op: alle wagens moeten ten laatste om 16.30 uur van het traject verwijderd zijn!  
 
De kerstmarkt duurt van 18 uur tot 24 uur. Start om 24 uur meteen met de afbraak  van je kraampje 
want om 2 uur ’s nachts moet alles afgebroken en opgeruimd zijn.  
 
=> Autovrij marktplein vanaf 13 uur tot 3 uur ’s ochtends  
 
Bij het op- en afrijden tussen 13.30 en 16.30 uur en tussen 24 uur en 2 uur, zal je enkel langs de 
Dorpsstraat mogen rijden. Er zal ook gecontroleerd worden of er effectief alleen standhouders 
doorrijden. Daarom is het belangrijk om de dag zelf zeker je standnummer en de ‘doorrijdkaart’  bij 
te hebben, zodat je deze kan laten zien bij controle. Leg je gekregen doorrijdkaart goed zichtbaar 
achter de voorruit wanneer je op het traject van de kerstmarkt staat! Vul deze kaart ook duidelijk in, 
zodat we je kunnen contacteren bij eventuele problemen.  
 
Waar precies is jouw standplaats?  

Aan de gevraagde afmetingen werd zo goed mogelijk tegemoet gekomen en er werd getracht een 
mooie, gevarieerde invulling te maken van het ganse marktplein. Je kan, na afspraak, steeds op de 
dienst Lokale Economie van het gemeentehuis terecht om het definitieve plan te raadplegen of voor 
andere vragen over de kerstshopping. Je kan ons bereiken via 03 410 19 00 en vragen naar Anja, via 
0490 422 822 of via markt@berlaar.be.   

 

Brandblussers  

Alle deelnemers die met een kook-, bak-, braad- of 
verwarmingstoestel werken, moeten een brandblusser van 6 kg ABC-
poeder hebben.  

Men kan deze toestellen gratis ontlenen bij de gemeente via het 
inschrijvingsformulier voor de kerstshopping. Heb je dit bij je 
inschrijving niet aangeduid, maar heb je toch één nodig? Laat dit dan 
zo snel mogelijk weten! De brandblussers die werden aangevraagd, 

zullen de dag zelf voorzien worden op een centrale plaats binnen het traject van de kerstshopping. 
Daar kan je jouw brandblusser gaan afhalen. Neem steeds je standnummer mee zodat de arbeider 
die er aanwezig is exact weet wie zijn brandblusser al heeft afgehaald.  
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De veiligheidsdoorgang  van 3 meter voor de hulpdiensten dient door iedereen gerespecteerd te 
worden!  

De doorgang moet steeds vrij zijn voor alle hulpdiensten. Hier zal dan ook streng op toegezien 
worden! Ook hydranten moeten vrij blijven met een minimale vrije afstand van 1 meter. Hier zal de 
dag zelf op toegezien worden.  Zo herken je hydranten:  

 

 

Elektriciteit en gas  

De zelfstandigen, die gevestigd zijn op en rondom het marktplein, voorzien zelf hun eigen 
elektriciteit. Voor de andere zelfstandigen en de verenigingen voorzien wij toegang tot een 
stroomgroep. Er zullen ook voldoende verdeelkasten voorzien worden én er zal een technieker de 
ganse namiddag en avond standby zijn. Er worden voldoende aansluitingen voorzien voor alle 
deelnemers die elektriciteit gevraagd hebben. De stroomgroepen zullen tijdig opgestart worden, 
zodat voeding en dranken vooraf gekoeld kunnen worden.  

Verwarming 

Er is GEEN elektrische verwarming toegestaan op de kerstmarkt, wél mogen er gekeurde 
terrasverwarmers op gas geplaatst worden. Let wel op: terrasverwarmers mogen niet binnen de 
tenten worden opgesteld, tenzij deze voldoende open zijn en het tentzeil de brandklasse A2 of beter 
heeft (normale partytenten voldoen hier NIET aan). Andere verwarmingssystemen, bijvoorbeeld op 
vloeibare brandstof, zijn niet toegelaten! 

Er worden ook GEEN private vuurkorven toegelaten. Het gemeentebestuur voorziet voldoende 
vuurkorven die verspreid zullen worden over de kerstmarkt. Één van de gemeentearbeiders zal er 
gedurende de hele avond op toezien dat de vuurkorven tijdig worden aangevuld.  

We vragen graag je medewerking!  
Elke deelnemer die elektriciteit gevraagd heeft bij zijn inschrijving dient minimum 2 verlenghaspels 
(van 2,5 carré) met diverse stopcontacten mee te brengen. Let wel op: enkel reglementaire haspels 
mogen gebruikt worden én ze dienen bij gebruik volledig uitgerold te worden! Indien je toestellen op 
gas gebruikt, dien je de richtlijnen uit bijgevoegde folder na te komen.  

Tussen 16.30 en 17.30 uur zal de brandweer een controle uitvoeren.             
Om 16.30 uur dienen alle auto’s van het marktplein verwijderd te zijn én 
moet de verantwoordelijke van elke stand aanwezig zijn in zijn kraam!  



Water  

Op de Markt is er één vast wateraftappunt van Pidpa gevestigd tegenover het gemeentehuis. Indien 
je bij je stand veel water nodig hebt, kan je best een groot vat of grote bus vullen aan het aftappunt. 
Zo geef je de anderen ook de kans om water te nemen.  

Geluidslimieten  

We vertrouwen op jullie om van de kerstshopping met kerstmarkt een leuke avond te maken zonder 
hinder of overlast. We willen dan ook vragen aan alle deelnemers om GEEN luide muziek af te spelen 
of teveel lawaai te maken. Het gemeentebestuur zorgt voor de muzikale noot van dit evenement 
door enkele dans- en zangoptredens op de kiosk, een mobiel covergroepje en door kerstmuziek af te 
spelen over het hele traject.  

Afvalarm  evenement 

Iedere stand verzamelt en sorteert haar eigen afval net zoals je dat thuis ook doet (restafval, PMD, 
gemengde plastics, glas, papier, KGA, …).  

Hiervoor voorziet de standhouder zelf de nodige recipiënten. Standhouders die producten meegeven 
die aanleiding geven tot afval (servetten, etenswaren, … ) voorzien bij hun eigen stand ook een 
afvalrecipiënt dat voor de bezoekers toegankelijk is.  

Iedere standhouder ontvangt van ons 1 restafvalzak, 1 PMD-zak en 1 roze zak.  

 

VOORZIE 
VOLDOENDE  

AFVALBAKJES!!!  

 
 
 

 
De gemeente voorziet zelf 4 sets van telkens 1 afvalcontainer voor restafval en 1 container voor 
PMD. Deze staan verspreid op de Markt en dienen voor het afval van de bezoekers (GEEN afval van 
de standhouders!). 
 
Wanneer tijdens de kerstmarkt een afvalrecipiënt in je stand vol is, breng je dit op een ordelijke en 
zorgvuldige wijze naar het afvaleiland die voor dit doel wordt opgericht op het grasveld naast de 
frituur. In het afvaleiland worden aparte zones voorzien voor elke fractie. Wij vragen je dan ook deze 
te respecteren. Het afval dat na afloop van het evenement en bij afbraak van de stand aanwezig is, 
wordt door de standhouders naar het afvaleiland gebracht.  
Uiteraard dient afval zoveel mogelijk vermeden te worden. Dat kan bijvoorbeeld door herbruikbare 
materialen te gebruiken.  



Inzake flyers en infobrochures willen we je erop wijzen dat het verboden is deze actief uit te delen, 
maar dat je ze uiteraard wel ter beschikking mag leggen van geïnteresseerden. Bij het uitdelen 
belanden de meeste flyers toch op de grond waardoor weer extra afval wordt gecreëerd.  
 
Uitleenmateriaal 
 
Materialen zoals nadarhekken en podiumelementen kunnen ontleend worden. Deze kunnen tijdig 
aangevraagd worden door dit duidelijk te vermelden op het inschrijvingsformulier. De gevraagde (én 
beschikbare) podiumelementen worden vooraf aan de standen geleverd, maar dienen zelf nog 
geplaatst te worden én moeten achteraf ook zelf weer afgebroken worden.  
 
De gevraagde nadarhekken en brandblussers worden op één centrale plaats afgezet door de 
werklieden en kunnen daar, na aanwijzingen van de arbeider die er aanwezig is, afgehaald worden 
op vertoon van het standnummer. De nadarhekken en brandblussers moeten na de afbraak terug 
naar de centrale plaats gebracht worden.  
Het afhalen van deze materialen kan tussen 14.30 en 15.30 uur aan het kruispunt van de Markt en 
de Smidstraat, ter hoogte van Café De Kroon en eethuis Oud Balder. Deze materialen dienen op 
dezelfde plaats teruggebracht te worden tussen 0.30 en 1.30 uur ’s nachts.  
 
Belangrijk: breng telkens je standnummer mee naar deze locatie zodat we een overzicht kunnen 
bewaren van wie er wél en niet zijn materialen al heeft teruggebracht en opgehaald! Geef steeds 
een seintje aan de arbeider voor dat je iets meeneemt en ook wanneer je iets terugbrengt, zodat 
dit zeker genoteerd wordt!  
Standhouders die toch vroeger hun materialen al nodig hebben of pas later arriveren, kunnen dit 
doorgeven en daar kunnen we dan een uitzondering voor maken. Zo hoeft er niet de hele 
namiddag een werkman aanwezig te zijn op het terrein.  
 
Toiletten  

De toiletten van het gemeentehuis zullen niet meer opengesteld worden voor de bezoekers van de 
kerstmarkt. Wél zal er opnieuw een toiletwagen geplaatst worden. Deze neemt plaats op de 
parkeerstrook voor de ING-bank, net buiten de afsluiting van de kerstshopping met kerstmarkt.   

Verzekeringen  

 
Het gemeentebestuur heeft een globale verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid, deze is dus 
ook geldig tijdens evenementen. Toch dienen de verenigingen er rekening mee te houden dat ook zij 
verzekerd moeten zijn via de vrijwilligersverzekering van hun vereniging en de zelfstandigen via hun 
gewone verzekeringen. Vraag dit even na bij je verzekeraar.  
 

Tapvergunning 
Sinds 2007 zijn de tapvergunningen voor éénmalige activiteiten afgelast. Uitzonderingen 
zijn sterke dranken, cocktails, jenevers e.d.. Daarvoor dien je vooraf nog steeds een 
toelating van de burgemeester aan te vragen bij de gemeentelijke diensten.  
Voor bier, wijn, schuimwijn en cava is dit niet nodig. Om een tapvergunning te bekomen, 
dien je bijgevoegd formulier volledig in te vullen en tijdig terug te bezorgen aan Anja.   
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De tapvergunningen die tijdig werden aangevraagd, zullen uitgedeeld worden tijdens de opbouw (op 
vrijdag 21 december, voor aanvang van de kerstmarkt). Zo zijn ze zeker aanwezig in jullie kraam bij 
eventuele controle hierop.  
 
Parkings 
 
Er zijn 4 fietsenparkings voorzien: vooraan in de Daalstraat, vooraan in de Smidstraat, vooraan in de 
Legrellestraat en op de parkeerstrook aan de ING-bank, naast de toiletwagen. Wagens kunnen in de 
nabije omgeving van het centrum parkeren op de reglementaire parkeerplaatsen. Ook worden er 
extra mindervalidenparkings voorzien in het begin van de Daalstraat.  
 
Herkenbaarheid en aankleding van de eigen stand 
 
Elke standhouder heeft een eigen nummer toegewezen gekregen. We hebben A3-papieren gemaakt 
met hierop het standnummer én de naam van de vereniging of ondernemer van wie de stand is. 
Deze geplastificeerde papieren dienen in elk kraam goed zichtbaar opgehangen te worden, zodat 
iedereen weet van wie welk kraam is. Graag willen we ook vragen om de eigen stand mooi te 
versieren in de typische kerstsfeer.  
 
Terreurniveau 2 
 
Er zal voldoende politie aanwezig zijn gedurende de hele avond op het terrein zelf om een oogje in 
het zeil te houden. Aan de verschillende toegangswegen zullen voertuigen geplaatst worden om het 
inrijden te voorkomen. Hulpdiensten kunnen ter plaatse geraken via de Dorpsstraat, waar een 
werkman van de gemeente tijdens de hele duur van de kerstmarkt aanwezig zal zijn om het voertuig 
te bemannen.  
 

Bij problemen op de avond zelf, kan je altijd terecht bij Anja van de dienst 
Lokale Economie op het nummer 0490 422 822. 

In de hal van het gemeentehuis zal er een hulppost van het Rode Kruis 
aanwezig zijn!  

 

Maak zeker veel reclame voor de kerstshopping met 
kerstmarkt, zodat het een sfeervolle, drukke avond wordt! 

 


