De marktmeester :
Een belangrijke rol op de markten in Ede en Bennekom is weggelegd voor de Marktmeester.
De marktmeester is in dienst van “ De Vereeniging tot bevordering van het marktwezen in de
gemeente Ede” h.o.d.n. Marktvereniging Ede.
Hij voert het door het marktbestuur vastgestelde beleid uit en is verantwoordelijke voor de
organisatie en het toezicht. Als er problemen of calamiteiten zijn is hij het eerste aanspreekpunt voor
zowel de marktondernemers als de marktbezoekers.
De marktmeester en de Marktondernemer,
 De marktmeester controleert de marktondernemer op een aantal zaken. Om een idee te geven
om welke zaken het gaat volgen hieronder de belangrijkste punten.
 Controleren op een geldige vergunning. Alleen dan mag de marktondernemer op de markt
staan.
 Controleren op branche. Komt de branche overeen met wat er op de vergunning van de
marktondernemer wordt vermeld.
 Controleren of de marktondernemer op de toegewezen plaats staat.
 Controleren of ze daadwerkelijk verkopen waar ze een vergunning voor hebben gekregen
 Namens het marktbestuur is de marktmeester tevens bevoegd om bij overtreding van de
geldende marktverordening een waarschuwing te geven (gele kaart) of een schorsing op te
leggen. (rode kaart).
Marktveiligheid en Preventie.
Hij draagt zorg voor de marktveiligheid en de toegankelijkheid voor politie, brandweer en
ambulance, om in geval van calamiteiten, ongeval of ziekte, de hulpdiensten een snelle toegang tot
de onheilsplek te kunnen geven.
Ook ziet hij erop toe dat de (gemeentelijke) aanwijzingen en verordeningen m.b.t. de markt en het
marktterrein worden nageleefd.
Sociale functie.
Ook heeft de marktmeester een zeer belangrijke sociale functie.
De marktmeester bemiddeld bij conflicten en hij is tevens het eerste aanspreekpunt voor de
marktondernemer en de marktbezoeker, indien zich iets voordoet wat niet gewenst is. Hij voert het
door het marktbestuur vastgestelde beleid uit en rapporteert wekelijks aan het marktbestuur.
Marktbestuur.
De markten in Ede en Bennekom vallen onder verantwoordelijkheid van de Vereniging tot
Bevordering van het Marktwezen in de gemeente Ede. Het bestuur maakt het beleid en onderhoudt
tevens de contacten met de gemeente Ede, de politie en de brandweer i.v.m. calamiteiten, brand,
ongeval, diefstal enz.
Contact.
Wenst u in contact te komen met de marktmeester of het marktbestuur of de CVAH
Ede/Wageningen, kijk dan voor adressen onder marktbestuur of maak gebruik van de contactpagina

