
Stad Gent zoekt partner voor de
ambachtenmarkt tijdens de Gentse Feesten

Voor de organisatie van een ambachtenmarkt tijdens de Gentse Feesten 2018 in de
Maaseikstraat wordt een domeinconcessie aangegaan met een kandidaat-
organisator. Na positieve evaluatie en positief advies goedgekeurd door het
college na de Gentse Feesten 2018, is verlenging mogelijk voor de Gentse Feesten
2019 en 2020.

De kandidaat-inschrijver dient een voorstel in waaruit zijn visie omtrent het concept en de
organisatie van de ambachtenmarkt tijdens de Gentse Feesten blijkt. De Stad Gent
wenst een kwalitatieve kunst- en ambachtenmarkt, met zelfgemaakte, ambachtelijke
producten. De zone die kan gebruikt worden voor de ambachtenmarkt situeert zich in de
omgeving van de Maaseikstraat en het Bisdomplein. De opstelling in 2019 en 2020 kan
verschillend zijn omwille van de heraanleg van de site.



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

De kandidatuur moet in drie exemplaren ingediend worden, uiterlijk op 3 april 2018 om
12 uur, bij de Stad Gent, Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren, en digitaal
overgemaakt worden via het e-mailadres efmf@stad.gent.

De criteria waarmee rekening gehouden wordt bij het beoordelen van de
kandidaatstelling zijn :

Inhoudelijke uitwerking
Bedrag van de concessievergoeding
Opgave van ervaring en referenties

 
Het bedrag van de concessievergoeding die geboden wordt aan de stad bedraagt
minimaal 10.000 euro.

Informatie
Ann Boone, Dienst Evenementen, Feesten, Markten en Foren, tel. 09 269 46 02, e-mail
ann.boone@stad.gent

Bevoegd

 

De heer Christophe Peeters
Schepen van Financiën, Feesten,
Middenstand en Innovatie, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50,
e-mail: schepen.peeters@stad.gent
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