TOELICHTING BIJ HET AANVRAAGFORMULIER STANDPLAATSVERGUNNING
1. Gegevens van de aanvrager:
Hierbij dienen alle gegevens van de aanvrager ingevuld te worden.
2. Gegevens van degene die u eventueel bijstaat/vervangt:
Hierbij dienen alle gegevens te worden vermeld van de persoon die de aanvrager
bijstaat dan wel vervangt bij de verkoop van goederen vanaf de standplaats. Deze
persoon dient namelijk als zodanig vermeld te worden op de vergunning en in het bezit
te zijn van een door de gemeente verstrekt legitimatiebewijs.
3. Het betreft het innemen van een standplaats:
Aangegeven dient te worden aangegeven de grootte van de verkoopwagen dan wel de
kraam, alsmede de afmeting van de uitstalling bij/naast de standplaats. Alsdan kan
worden beoordeeld of daarmee fysiek de gewenste ruimte kan worden ingenomen.
Daarnaast dient de grootte als berekeningsgrondslag voor de op te leggen
precariobelasting.
4. Locatie(s) en dag(en):
In de gemeente Vlissingen worden maximaal 28 standplaatsvergunningen verleend, met
dien verstande dat per dag per branche niet meer dan het achter de branche vermelde
aantal voorkomen. Tevens worden deze branches verdeeld over het aantal locaties waarbij
is aangegeven welke branche waar standplaats in mag nemen.
Branche
frites, snacks, geringe
eetwaren, alcoholvrije
dranken en consumptieijs

Periode
Permanent

Maximum
twee

2.

buitenlandse snacks

Permanent

twee

3.

verse vis, haring,
bewerkt, zuurwaren en
frites

Permanent

één

4.

verse vis, haring, bewerkt
en zuurwaren
zuivelproducten en
vleeswaren
verse vis, haring,
bewerkt, zuurwaren en
frites
aardappelen, groenten
en fruit

Permanent

één

Permanent

één

Permanent

twee

Permanent

één

1.

5.
6.

7.

Locatie(s)
• een nader te bepalen locaties, die na
een proefperiode van drie maanden
kan worden aangewezen.
• overgang Fort Rammekens,
Schorerpolderweg te Ritthem.
• de Govert Flincklaan (parkeerterrein).
• een nader te bepalen locatie buiten de
binnenstad, die na een proefperiode
van drie maanden kan worden
aangewezen.
het De Ruijterplein: het gedeelte van het
plein tegen de kademuur van de
Koopmanshaven (deze standplaats moet
apart behandeld worden) een vaste kiosk
gaat voorlopig niet door.
parkeerterrein Papegaaienburg en/of
Paauwenburg
•
het Oranjeplein: het dichtst bij de
Paspoortstraat gelegen plein
onder de volgende voorwaarden
en beperkingen:
a) één standplaats gedurende één
dag per week op dinsdag, woensdag
en donderdag; (standplaats kan
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18
19

Branche
vers vlees en vleeswaren
van eigen fabricaat
poelierswaren
Non-food
tuin- en plantartikelen,
bloemen
zuivelproducten en
vleeswaren
buitenlandse snacks
aardappelen, groenten
en fruit
poelierswaren
tuin- en plantartikelen,
bloemen
haring, bewerkt en
zuurwaren
consumptie-ijs
buitenlandse snacks

20

oliebollen/gebakkraam

21

oliebollen/gebakkraam

22

kerstbomen

8
9.
10
11
12
13
14
15
16
17

Periode
1. Permanent:
2. Incidenteel:
3. Incidenteel:
4. Ideële:
5. Sampling:
6. Zomerseizoen:
7. Dag:

Periode
Permanent

Maximum
één

Permanent
Permanent
Permanent

één
één

Permanent

één

Permanent
Permanent

één
één

Permanent
Permanent

één
één

zomerseizoen

één

zomerseizoen
zomerseizoen

één
één

• de Boulevard Bankert: het gedeelte
van het trottoir aan de zeezijde ter
hoogte van het Maritiem Instituut De
Ruijter/Hogeschool Zeeland;
• op de Boulevard op de stoep voor het
Maritiem Instituut De Ruijter
/Hogeschool Zeeland

Incidenteel –
november en
december
incidenteel –
november en
december
incidenteel –
6 tot en met 24
december

één

Spuiplein: tegenover Lange Zelke;

één

T-kruising Burgemeester Stemerdinglaan
/ Oranjeplein: op het trottoir tegen de
groenstrook tegenover de Lekstraat.
• de Gildeweg: op het terrein van Albert
Heijn XL
• nader te bepalen locaties in de wijken
Oost-Souburg, Ritthem, Groot –
Lammerenburg of Paauwenburg en/of
centrum-binnenstad.

vier

Locatie(s)
worden gegeven per dagdeel)
b) vier standplaatsen met een
verschillende branche op zaterdag
(geen extra vis en geen kaas)
•
de Verlengde Kanaalstraat:
op zaterdag.
de Coosje Buskenstraat / kop Walstraat,
alleen op zaterdag

een kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december) of;
maximaal twee dagen of;
6 december tot en met 24 december of;
maximaal één dag of,
maximaal één dag per maand of,
15 april tot en met 15 september of;
minimaal een dag en maximaal zeven (losse) dagen.

Dagen en tijden
1. Het college verleent standplaatsvergunningen op de volgende dagen en tijden:
a. maandag t/m zaterdag van 08.30 tot 18.00 uur
b. vrijdag (koopavond) tot 21.00 uur
c. dagdeel ’s morgens van 08.30 tot 12.30 uur
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d. dagdeel ’s middags van 13.30 tot 18.00 uur.
2. Het bepaalde in het eerste lid onder c en d geldt alleen voor locaties in Oost-Souburg,
Papegaaienburg en Paauwenburg, overeenkomstig artikel 14, onder 4.
5. Bij deze aanvraag worden de volgende bescheiden overgelegd:
Bij de aanvraag moet een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een uittreksel van
het handelsregister. Indien hieraan niet wordt voldaan, kan de aanvraag niet in
behandeling worden genomen.
6. Opmerkingen en eventuele toelichting:
Spreekt voor zich.
7. Handtekening
De aanvrager dient de aanvraag altijd te ondertekenen. Indien een handtekening
namens een rechtspersoon is gezet, dan moet ook de naam vermeld worden van de
ondertekenaar (in blokletters) en zijn hoedanigheid bij die rechtspersoon (bijv. J. Jansen,
voorzitter schoolbestuur).
Gemeentelijk beleid
Aan de hand van de weigeringsgronden voor een standplaatsvergunning, zoals deze zijn
opgenomen in de Algemene plaatselijke verordening, en jurisprudentie is door de
gemeente Vlissingen een Beleidsregel Standplaatsen APV 2011 geformuleerd en
vastgesteld.
Financiële aspecten
Het tarief (2012) voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een
Vergunning op grond van artikel 5.17 van de APV bedraagt € 32,35.
De belasting bedraagt voor het in beslag nemen van openbare gemeentegrond voor het
hebben van een standplaats ten behoeve van de verkoop van boeken, tijdschriften,
couranten, bloemen, fruit, sigaren, sigaretten, tabak, tabaksartikelen, patates-frites, verversingen en andere kleine eet- of koopwaar, ongeacht of deze verkoop plaatsvindt in een
auto, wagen of ander voertuig, een kiosk, tent, kraam of soortgelijke inrichtingen onder
welke benaming ook, per standplaats, ter grootte:
Standplaatsen
Het tarief bedraagt voor het hebben van voorwerpen op een standplaats ten behoeve
van de verkoop van boeken, tijdschriften, couranten, bloemen, fruit, sigaren,
sigaretten, tabak, tabaksartikelen, patates-frites, verversingen en andere kleine eetof koopwaar, ongeacht of deze verkoop plaatsvindt in een kiosk, tent, kraam of
soortgelijke inrichtingen onder welke benaming ook, per standplaats, ter grootte:
van 8 m2 of minder per dag of korter
voor elke m2 meer per dag of korter

€
€

15,32
2,36

van 8 m2 of minder voor 1 dag of korter per week, gedurende een kalenderjaar
voor elke m² meer voor 1 dag of korter per week
gedurende een kalenderjaar

€

329,92

€

41,23
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van 8 m2 of minder per week of korter
voor elke m2 meer per week of korter

€
€

41,23
5,89

van 8 m2 of minder per maand of korter
voor elke m2 meer per maand of korter

€
€

116,09
14,72

van 8 m2 of minder per jaar
2
voor elke m meer per jaar

€
€

1.031,00
129,61

Meer informatie
Indien er nog vragen zijn, kunt u contact opnemen met de medewerkers van de
publieksbalie, zij willen u graag alle benodigde informatie verschaffen. U vindt de
publieksbalie op het adres Paul Krugerstraat 1. U kunt iedere werkdag tussen 9.00 en
16.00 uur terecht. Bellen kan natuurlijk ook: 0118-487575.
Uw aanvraag kunt u zenden aan
Burgemeester en wethouders van Vlissingen
Postbus 3000
4380 GV Vlissingen
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