
 

 

Instellingsbesluit weekmarkten Midden-Groningen 2020 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen; 
gelet op artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet; 
 
besluit vast te stellen het: Instellingsbesluit weekmarkten Midden-Groningen 2020. 

 

Artikel 1   

1. Het college besluit tot het instellen van de volgende markten: 

a. Vrijdagmarkt Zuidbroek, van 08.00  tot 12.00 uur, op de locatie ‘Plein aan ’t Wotter’, 

Spoorstraat (haven), te Zuidbroek; 

b. Zaterdagmarkt Hoogezand, van 08.00 tot 17.00 uur, op de locatie Hoofdstraat t.h.v. nummer 

256, te Hoogezand; 

2. De markten genoemd onder lid 1 vinden niet plaats op Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, 

Koningsdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag. 

3. Het college kan in afwijking van lid 2 bepalen dat, indien een feestdag zoals bedoeld in dat lid, op 

een marktdag valt, de markt op de dag ervoor of de dag erna gehouden wordt, indien dat geen zon- 

of feestdag betreft. 

 

Artikel 2.   

Het college is bevoegd om - na kennisgeving aan de standplaatshouders - in het algemeen belang 

wijzigingen aan het marktterrein en aan de elektrische installatie aan te (laten) brengen zonder tot 

enige schadeloosstelling verplicht te zijn. De standplaatshouders werken mee aan tijdelijke 

verplaatsing van de weekmarkt als dit noodzakelijk is in verband met de aanleg, de wijziging of het 

herstel van infrastructurele werken zonder aanspraak te maken op vergoeding van kosten of schaden. 

De gemeente draagt voor haar rekening zorg voor het zo spoedig mogelijk wederom in goede staat 

brengen van het marktterrein en de elektrische installatie. 

 

Artikel 3.   

1. Het college kan indien dringende redenen of incidentele evenementen hiertoe noodzaken in 

afwijking van artikel 1 bepalen dat een markt tijdelijk zal plaatsvinden op: 

a. een andere dag; 

b. een andere tijd; 

c. een andere plaats. 

 

Artikel 4.   

1. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking. 

2. Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit weekmarkten Midden-Groningen 2020. 

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van d.d. 3 december 2019, 

 

Adriaan Hoogendoorn,       Henk Mulder, 

Voorzitter.        Gemeentesecretaris 

 

 


