
 

 

      

 

 

 

REGLEMENT KINDER MATJESMARKT 

H.J. VAN HEEKPLEIN 

‘PRINSESSEN PARTY’ 

VRIJDAG 27 APRIL  

09:00-17:00 UUR  

 

 

 

 

Traditiegetrouw vindt in de binnenstad van Enschede tijdens Koningsdag op vrijdag 27 april van 09:00 tot 17:00 

uur de Matjesmarkt voor kinderen plaats. Om de Oranjedagen op een veilige manier te kunnen vieren, vragen 

wij uw aandacht voor de volgende informatie. 

 

Kinder Matjesmarkt 

De Matjesmarkt is een markt waarbij uitsluitend kinderen (met begeleiding van ouders) op hun matje en/of 

kleedje spulletjes kunnen verkopen om zodoende een zakcentje te verdienen.  

 

Er zijn alleen grondplaatsen; commerciële verkoop en verkoop via kramen en verkoopwagens is niet 

toegestaan. Voor de particuliere alsmede commerciële verkoop van goederen door volwassenen dient een 

kraam gehuurd te worden op de Oranjemarkt via kraam@oranjeverenigingenschede.nl. 

 

Tijden en locatie 

De Matjesmarkt vindt dit jaar plaats op het H.J. van Heekplein. Kinderen kunnen daar hun matje plaatsen op 

vrijdag 27 april, Koningsdag, vanaf 09:00 tot 17:00 uur. H.J. van Heekplein is de enige locatie waar het 

toegestaan is om matjes en/of kleedjes op de grond te plaatsen. Er kunnen geen plekken afgebakend of 

gereserveerd worden. Alle overige locaties/gebieden zijn GEEN locatie voor de Matjesmarkt. Kinderen die 

hun kleedje/matje op andere locaties plaatsen, worden verzocht om te verplaatsen naar het H.J. van 

Heekplein. 

 

Commerciële verkoop, eten & drinken  

Op de Matjesmarkt is het niet toegestaan om commerciële goederen, etenswaar en (alcoholische) dranken te 

verkopen, dus ook geen onverpakte, bederfelijke en/of thuisbereide levensmiddelen.  

 

Aan- en afvoer van spullen 

Op vrijdag 27 april kan tussen 07:00 en 09:00 uur de grondplek ingericht worden. De Matjesmarkt is niet 

toegankelijk voor verkeer. Voertuigen dienen geparkeerd te worden bij de nabije parkeergelegenheden. Vanuit 

daar kunnen goederen te voet naar de Matjesmarkt gebracht worden. Zie www.parkereninenschede.nl voor 

alle parkeergelegenheden.  

Vanaf 17:00 uur kan de grondplek weer opgeruimd worden. De grondplek dient aan het einde van de dag 

netjes en schoon opgeleverd te worden. 

Het uitstallen en verkopen van spullen op de Matjesmarkt is op eigen risico. Neem onverkochte spullen weer 

mee. De organisatie is niet aansprakelijk voor spullen die achterblijven.  

 

Vrij te houden gebieden/straten 

De Matjesmarkt is niet toegankelijk voor verkeer. Uitzonderingen hierop gelden voor hulpverleningsvoertuigen. 

Hiervoor moet te allen tijde een wegbreedte van 3,5 meter vrijgehouden worden en een doorrijhoogte van 4,2 

meter.  

 

 

 

 

Organisatie en informatievoorziening  



 

 

Medewerkers van de organisatie en de afdeling Handhaving van de gemeente lopen rond. Aanwijzingen dienen 

worden opgevolgd. Tijdens het Koningsfestival Enschede zijn op verschillende plekken informatievoorzieningen 

met plattegronden. Tevens worden flyers uitgedeeld met het programma en een plattegrond, waarop alle 

praktische informatie te vinden, zoals toiletvoorzieningen en EHBO. Kijk voor alle informatie over het 

Koningsfestival Enschede op www.koningsfestivalenschede.nl.  

 

Samengevat 

• Er zijn uitsluitend grondplaatsen; kramen en verkoopwagens zijn niet toegestaan; 

• De grondplaatsen worden bezet door kinderen;  

• Elke grondplaats is maximaal 4 strekkende meters; 

• Verkoop op matjes buiten het Matjesmarktgebied is niet toegestaan; 

• Commerciële verkoop is niet toegestaan; 

• Verkoop van onverpakte, bederfelijke en/of thuisbereide levensmiddelen, alcohol en ander etenswaar 

is niet toegestaan; 

• Voertuigen zijn niet toegestaan op de Matjesmarktterrein; 

• Minimale doorrijroute van 4,2 m hoog en 3,5 m breed vrijhouden; 

• Niet-verkochte spullen moeten na afloop van de markt worden meegenomen; 

• De aanwijzingen van de organisatoren dienen te worden opgevolgd; 

• Het uitstallen en verkopen van spullen op de Matjesmarkt is op eigen risico; 

• VOL = VOL 

 

Wanneer men zich niet aan bovenstaande regels houdt, kan er handhavend opgetreden worden. Wij wensen 

u en uw kinderen een prettige en veilige Koningsdag! 

 

 

 

 

 

 


