
Beleidsregels standplaatsen gemeente Hengelo 
 
Intitulé 

Beleidsregels standplaatsen 
 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo; 
 

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Winkeltijdenverordening Hengelo, de Algemene 
plaatselijke verordening gemeente Hengelo (hierna: APV);  

 
Overwegende dat het wenselijk is om nadere regels te stellen voor standplaatsen voor ambulante 

handel;  
 

Gelet op artikel 5:17, artikel 5:18 en artikel 5:19 van de Algemene plaatselijke verordening en 
artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; 

 
Besluit vast te stellen de “Beleidsregels standplaatsen gemeente Hengelo’’  

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 
 
Artikel 1.1 Begripsomschrijving  

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:  
 

a. Vaste standplaatsen  
Standplaatsen die gedurende een dag per week gedurende het gehele jaar of een deel van het jaar 

op een vaste locatie worden ingenomen waarbij het verkoopmiddel na afloop weer wordt 
verwijderd.  
 

b. Seizoensgebonden standplaatsen 
Standplaatsen die gedurende één of meerdere dagen per week gedurende maximaal drie 

aaneengesloten maanden op een vaste locatie worden ingenomen. 
 

c. Incidentele standplaatsen 
Standplaatsen op een bepaalde locatie die incidenteel, gedurende een korte termijn en niet met 

regelmaat worden ingenomen.  
 

Artikel 1.2 Uitzonderingen  
1. Deze beleidsregels gelden niet voor:  

a. Standplaatsen met betrekking tot de markt; 
b. Standplaatsen op een evenement; 

 

Hoofdstuk 2 Aanvraag van de vergunning 
 
Artikel 2.1 Aanvraag  

1. Een vaste of een seizoensgebonden standplaatsvergunning kan alleen door een natuurlijk 
persoon worden aangevraagd;  

2. Een standplaatsvergunning wordt aangevraagd door middel van het digitaal aanvraagformulier 
standplaatsvergunning. Dit formulier is beschikbaar op de website van de gemeente Hengelo. 

Naast het formulier worden bij de aanvraag de volgende gegevens aangeleverd: 
 

a. Kopie van inschrijving bij de Kamer van Koophandel; 
b. Schriftelijke toestemming van de eigenaar indien de standplaats zal worden ingenomen op 

particulier terrein en mits deze locatie is aangewezen in artikel 3.1 van deze beleidsregels. 
 

Artikel 2.2 Weigeringsgronden 
1. Op grond van artikel 1:8 en 5:18 van de APV kan een standplaatsvergunning worden geweigerd. 

2. Een vaste en seizoensgebonden standplaatsvergunning wordt tevens geweigerd indien en voor 
zover het een andere locatie betreft dan die is aangewezen op grond van artikel 3.1 van deze 
beleidsregels. 

 

Hoofdstuk 3 Locaties  
 



Artikel 3.1 standplaatslocaties 
1. Het aantal standplaats locaties in de gemeente Hengelo 

 

Locatie Max. aantal standplaatsen Soort standplaats 

Winkelcentrum Hengelose Es 2  1 vaste standplaats en 1 
incidentele standplaats  

Winkelcentrum Dikkersplein 2  1 vaste standplaats en 1 
seizoensgebonden standplaats 

Winkelcentrum Slangenbeek 2 1 vaste standplaats en 1 
seizoensgebonden standplaats 

Winkelcentrum Groot Driene 2 1 vaste standplaats en 1 
incidentele standplaats 

Winkelcentrum Hasselo  
 

2 1 vaste standplaats en 1 
incidentele standplaats 

Mozartlaan 1 1 vaste standplaats 

Woolderesweg 1 1 vaste standplaats 

Beckum (particulier terrein) 1 1 vaste standplaats 

Agathaplein (particulier 
terrein) 

1 1 vaste standplaats  

Enschedesestraat 3 1 seizoensgebonden 
standplaats en 2 incidentele 

standplaatsen 

Marktplein 4 4 incidentele standplaatsen 

Burgemeester Jansenplein 2 2 incidentele standplaatsen 

 

2. Standplaatsen mogen slechts worden ingenomen in de gebieden genoemd in bijlage 1. 
 

Artikel 3.2 Uitzondering incidentele standplaatsen 
1. Voor de locaties Enschedesestraat, Marktplein en Burgemeester Jansenplein geldt dat de 

vergunninghouder zelf kan aangeven waar de standplaats ingenomen zal worden.  
2. In verband met de weekmarkt kan op woensdag en zaterdag geen gebruik worden gemaakt van 

de locatie Marktplein, behalve het gebied zoals aangegeven in bijlage 1. 
3. Met betrekking tot politieke partijen geldt geen maximum voor het aantal standplaatsen per 

locatie.  
4. Indien de seizoensgebonden standplaats niet gebruikt wordt, wordt deze beschikbaar gesteld 

voor incidentele standplaatsen.  
 

Hoofdstuk 4 Toekennen van standplaatsen 
 

Artikel 4.1 Toekennen van standplaatsen 
1. Indien een locatie voor een vaste of seizoensgebonden standplaats beschikbaar is, zal dit 

worden gepubliceerd; 

2. De bekendmaking geschiedt door openbare kennisgeving in het plaatselijke huis-aan-huis blad, 
overheid.nl en de website van de gemeente Hengelo; 

3. De aanvraag van een vaste of seizoensgebonden standplaatsvergunning dient ingediend te 
worden in de periode zoals genoemd in de publicatie; 

4. Indien er meer aanvragen dan uit te geven vergunningen zijn, wordt voor de afhandeling van 
vergunningaanvragen een lotingsstelsel gehanteerd aan de hand van het lotingsprotocol zoals 

aangegeven in bijlage 2;   
5. De in aanmerking komende aanvragers worden uitgenodigd bij de loting aanwezig te zijn;  

6. De aanvrager van wie het lot wordt getrokken, krijgt de standplaats toegewezen. 

 
Artikel 4.2 Branchering 

1. Voor vaste standplaatsen wordt in deze beleidsregels onderscheid gemaakt tussen de volgende 
branches: 

1. Vis 

2. Loempia’s 
3. Snacks (frites, kip, shoarma, ect.) 

4. Kaas en zuivelproducten 
5. non food overig 

 
2. Per locatie wordt slechts één vergunning per branche verleend. 



 
Artikel 4.3 Geldigheidsduur 

1. Een vaste standplaatsvergunning wordt verleend voor een periode van maximaal vijf jaar. 
2. Een seizoensgebonden standplaatsvergunning wordt per kalenderjaar verleend voor een periode 

van maximaal drie maanden.  
3. Per aanvrager wordt een incidentele standplaatsvergunning verleend voor maximaal 14 dagen 

per kalenderjaar. 
4. Een standplaatsvergunning voor een vaste standplaats geldt voor maximaal één dag per week 

per locatie in de gemeente Hengelo; 
 

Hoofdstuk 5 De standplaatsvergunning 

 
Artikel 5.1 Persoonlijk innemen standplaats 
1. Een standplaatsvergunning is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, behoudens het 

bepaalde in artikel 5.2 van deze beleidsregels.  
2. De standplaats moet worden gebruikt door de houder van de standplaatsvergunning. Een 

standplaats mag niet worden (onder-)verhuurd of op andere wijze aan een derde in gebruik 
gegeven. In geval van ziekte of vakantie mag een vervanger de standplaats gebruiken, met 

voorafgaande schriftelijke toestemming van het college.  
 

Artikel 5.2 Overschrijven vergunning 
1. Overschrijving van de vergunning is slechts mogelijk in geval van overlijden of blijvende 

arbeidsongeschiktheid van de vergunninghouder. De vaste standplaatsvergunning kan op verzoek 
worden overgeschreven op de echtgenoot, de geregistreerde partner of een wettig kind van de 

vergunninghouder; 
2. Een aanvraag tot overschrijving wordt ingediend binnen twee maanden na het overlijden van de 

vergunninghouder dan wel nadat de blijvende arbeidsongeschiktheid is vastgesteld. 
 

Hoofdstuk 6 Overige bepalingen 
 

Artikel 6.1 Stroomvoorziening 
Voor zover men gebruik wil maken van gemeentelijke stroomvoorziening, wordt een vergoeding in 

rekening gebracht.  
 

Artikel 6.2 Opbouw en afbouw 
1. De ingenomen standplaats mag maximaal een uur voor aanvang van het tijdstip waarop de 

verkoop mag worden gestart worden geplaatst en moet binnen een uur nadat de verkoop 
beëindigd moet zijn, volledig zijn verwijderd. 
2. Vanwege de omvang wordt voor een oliebollenkraam een uitzondering gemaakt. Deze 

standplaats mag gedurende de vergunde periode, ook buiten verkooptijden, op de locatie blijven 
staan. 

 
Artikel 6.3 Uitstalling bij standplaatsen 

1. Het is toegestaan om maximaal twee statafels te plaatsen bij de standplaats;  

2. De statafels moeten binnen een strook van 1,5 meter vanuit de standplaats blijven en mogen 

maximaal over de breedte van de standplaats worden geplaatst;  

3. Voor hulpverleningsvoertuigen dient te allen tijde een vrije doorgang van tenminste 3,50 meter 
vrijgehouden te worden;  

4. Voor voetgangers dient te allen tijde een vrije doorloopruimte van ten minste 1,50 meter 
gewaarborgd te blijven.  

 
Artikel 6.4 Standplaatsen tijdens evenementen 

1. Tijdens een evenement kan er op het terrein waar dat evenement plaatsvindt geen gebruik 
gemaakt worden van de standplaatsvergunning die verleend is op grond van art. 5:18 van de APV. 

2. Op een terrein waar een evenement plaatsvindt is het alleen mogelijk om een standplaats in te 
nemen, indien deze onderdeel uitmaakt van de evenementvergunning als bedoeld in art. 2:25 APV. 
 

Artikel 6.5 (Weg)werkzaamheden 
1. Standplaatsen kunnen niet worden ingenomen wanneer op de betreffende locatie 

werkzaamheden plaatsvinden; 



2. Indien als gevolg van werkzaamheden standplaatsen niet kunnen worden ingenomen, is het 
college bevoegd om voor de duur van de werkzaamheden een vervangende standplaats aan te 

wijzen. 
 

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen 
 

Artikel 7.1 Overgangsrecht 
1. Deze beleidsregels zijn van toepassing op de vergunningaanvragen die na de inwerkingtreding 

worden ingediend; 
2. De reeds verleende vergunningen voor bepaalde tijd blijven van kracht tot de einddatum van de 

betreffende vergunning. Na deze termijn geldt de procedure zoals beschreven in deze 
beleidsregels. 

3. Vergunningen voor onbepaalde tijd worden ambtshalve omgezet in vergunningen voor vijf jaar. 
Na deze termijn geldt de procedure zoals beschreven in deze beleidsregels. 

 
Artikel 7.2 Hardheidsclausule 

Het college handelt overeenkomstig deze beleidsregel, tenzij dit voor een of meer 
belanghebbenden gevolgen heeft die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in 

verhouding tot de met de beleidsregels te dienen doelen. 
 

Artikel 7.3 Inwerkingtreding  
Deze beleidsregels treden in werking op de dag volgend op die van de bekendmaking. 
 

Artikel 7.4 intrekking 
“Beleidsnota standplaatsen gemeente Hengelo’’, vastgesteld op 26 januari 2010, wordt ingetrokken 

bij de inwerkingtreding van dit beleid.  
 

Artikel 7.4 Citeertitel 
Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels standplaatsen gemeente Hengelo’’. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  


