
 
Overzicht van de beschikbare standplaatsen in Molenlanden 

 
Voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van artikelen of diensten 
heeft u op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening een 
standplaatsvergunning nodig. De gemeente Molenlanden beschikt over aangewezen 
standplaatsen. Alleen op deze locaties is het, na vergunningverlening, toegestaan 
om een standplaats in te nemen. 
 
De volgende standplaatsen zijn beschikbaar: 
 
Minimarkt Bleskensgraaf 

• Woensdag van 09:00 uur tot 12:00 uur, locatie Kerkplein, 1 standplaats 
beschikbaar. Aanvraag indienden kan na bezoek aan de standplaats op de markt tot 
en met 27 mei. Hierna volgt de loting. 
 
Minimarkt Groot-Ammers 

• Woensdag van 13:00 uur tot 17:00 uur, locatie Fortuijnplein, 1 standplaats 
beschikbaar. Aanvraag indienden kan na bezoek aan de standplaats op de markt tot 
en met 27 mei. Hierna volgt de loting. 
 
Minimarkt Hoogblokland 

• Donderdag van 08:00 uur tot 12:30 uur, locatie Plein dorpshuis, 3 standplaatsen 
beschikbaar. 
 
Minimarkt Hoornaar 

• Dinsdag van 08:00 uur tot 12:30 uur, locatie Dirk IV-Plein, 1 standplaats 
beschikbaar. 
 
Minimarkt Nieuw-Lekkerland, locatie Kleijburgplein 

• Donderdag van 13:00 uur tot 16:30 uur, locatie Kleijburgplein, 2 standplaatsen 
beschikbaar.  
 
Minimarkt Nieuw-Lekkerland, locatie Planetenlaan 

• Zaterdag van 08:30 uur tot 12:30 uur, locatie Kleijburgplein, 1 standplaats 
beschikbaar. 
 
Losse standplaats Molenaarsgraaf 

• Parkeerplaats Graafdijk-Oost (tussen het bushokje en het trafogebouwtje, Graafdijk-
Oost 51b), 1 standplaats beschikbaar, maximaal 6 uur aaneengesloten per week en 
niet op zondag. 
 
Minimarkt Oud-Alblas 

• Donderdag van 08:00 uur tot 12:00 uur, locatie Schoolstraat, 2 standplaatsen 
beschikbaar. 
 
Minimarkt Schelluinen 

• Vrijdag van 13:00 uur tot 17:00 uur, locatie Commanderijstraat, 2 standplaatsen 
beschikbaar. 
 
Losse standplaats Streefkerk 



 
• Parkeerterrein buitendijks nabij jachthaven, 1 standplaats beschikbaar, maximaal 6 

uur aaneengesloten per week, niet op zondag en niet op dinsdagmiddag tijdens de 
minimarkt; 

• Kerkplein, 1 standplaats beschikbaar, maximaal 6 uur aaneengesloten per week, 
niet op zondag en niet op dinsdagmiddag tijdens de minimarkt. 
 
Losse standplaatsen Wijngaarden 

• Parkeerplaats Wijngaardsesteeg, 1 standplaats beschikbaar; 
• ’t Wingerds Hof (Dorpsstraat), 1 standplaats beschikbaar. 

Voor beide standplaatsen geldt voor maximaal 6 uur aaneengesloten per week en 
niet op zondag. 
 
Bezoekt u eerst eens de gewenste locatie om te zien of deze voor uw waren en 
verkoopwagen geschikt is (bijvoorbeeld Electra-voorziening). 
 
Geïnteresseerden kunnen een aanvraag indienen voor bovengenoemde beschikbare 
locaties via de aanvraagformulieren op deze website. 
Ook voor de werkwijze en overige informatie kunt u onze website raadplegen. 


