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Motivering 
 
Gekoppelde besluiten 
• 2021_CBS_09647 - Winter in Antwerpen 21-22 - Aanpassing programma - Goedkeuring 
• 2022_CBS_02886 - Standplaatsen eigen evenementen - Reglement voor standplaatsen op eigen evenementen 

van de stad Antwerpen - Goedkeuring 
• 2021_CBS_06126 - Winter in Antwerpen  - Concept en aanvullende modaliteiten 2021 - Goedkeuring 
• 2022_CBS_02026 - Marketing en communicatie  - Strategische planning 2022 - Goedkeuring 
• 2021_CBS_08926 - Winter in Antwerpen 2021-2022 - Definitief programma - Goedkeuring 

 
Aanleiding en context 
Op 23 juli 2021 (jaarnummer 6126) keurde het college van burgemeester en schepenen de aanvullende 
modaliteiten goed voor Winter in Antwerpen 2021-2022. 

Op 5 november 2021  (jaarnummer 8926) keurde het college het definitieve programma goed voor Winter in 
Antwerpen 2021-2022. 

Op 3 december 2021 (jaarnummer 9647) keurde het college de aanpassing van het programma voor Winter in 
Antwerpen 2021-2022 goed. 

Op 11 maart 2022 (jaarnummer 2026) keurde het college de strategische marketing- en communicatieplanning 
voor 2022 goed. 

Op 25 april 2022 (jaarnummer 249) keurde de gemeenteraad het reglement voor standplaatsen op eigen 
evenementen van de stad Antwerpen goed.  

 
Regelgeving: bevoegdheid 
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Het reglement voor standplaatsen op eigen evenementen van de stad Antwerpen dat door de gemeenteraad werd 
goedgekeurd op 25 april 2022 (jaarnummer 249) ,bepaalt dat het college voor het evenement georganiseerd door 
de stad een aantal modaliteiten vastlegt. 

 
Argumentatie 
1. Concept Winter in Antwerpen 2022 – 2023 

Winter in Antwerpen 2022-2023 bouwt strategisch verder op het concept van de voorbije jaren. Ook het 
campagneconcept van vorig jaar wordt herhaald wegens groot succes. Op deze manier bouwt de stad Antwerpen 
op een consequente manier de merkidentiteit van het evenement Winter in Antwerpen verder uit. 

Winter in Antwerpen is een betoverend evenement: bezoekers worden ondergedompeld in een feeërieke sfeer. 
Winter in Antwerpen doet verwonderen en verrassen. De activiteiten hebben een verbindend effect: samen 
dingen beleven met familie of vrienden, elkaar ontmoeten. 

De volgende uitgangspunten zijn bepalend voor de uitwerking van het concept: 

• Antwerpen als winterbestemming: een aantrekkelijke winterbeleving tijdens een belangrijke periode, 
namelijk de feestelijkheden rond kerstmis en oudjaar; 

• vanuit marketingstrategie wordt er opnieuw een koepelcampagne voorzien voor het concept van Winter 
in Antwerpen; 

• het evenement moet imagoversterkend blijven werken, zo houden we Winter in Antwerpen als 
sterkhouder; 

• de horeca in Antwerpen ondersteunen door een mooi event te organiseren; 

• lokaal consumeren aanmoedigen; 

• doelgroepen zoals goedgekeurd door het college op vrijdag 11 maart 2022 (jaarnummer 2026): 

1. belevers uit Antwerpen en randgemeenten; 

2. belevers uit Vlaanderen, Nederland (Noord-Brabant, Zeeland en Limburg) en treinas Den Haag, 
Rotterdam, Amsterdam; 

3. fans van stedelijkheid. 

• het bezoekersaantal bestendigen en inzetten op terugkerende bezoekers; 

• maximaal optimaliseren en vernieuwen zonder aan herkenbaarheid in te boeten. Unieke en originele 
elementen onderscheiden Winter in Antwerpen van andere eindejaarsevenementen; 

• vaste waarden respecteren, zoals de eindejaarsverlichting, kerstbomen, kerstmarkt, enzovoort. Zo blijft 
Winter in Antwerpen een jaarlijkse traditie; 

• blijvend inzetten op een kwalitatief en divers aanbod; 

• elk plein krijgt zijn eigen identiteit, aankleding en accenten; passend binnen het overkoepelende 
concept; 

• extra kwalitatieve belevingen voorzien om Winter in Antwerpen te laten excelleren; 

• bijzondere aandacht zal gaan naar het vernieuwde stadhuis; 

• de opening start een dag vroeger, op vrijdag, en zal gepaard gaan met een officiële openingsreceptie en 
allerlei extra activiteiten en animaties; 

• de kerstmarkt verder uitwerken volgens het nieuwe reglement voor standplaatsen; 

• meer inzetten op digitale communicatie op evenementen; 
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• het eindejaarsvuurwerk vernieuwen in functie van een locatiewijziging met aandacht voor veiligheid en 
crowd management; 

• tijdens de Nieuwjaarsdrink, die opnieuw zal plaatsvinden op de Grote Markt, zal het beleid zijn burgers 
trakteren op een hapje en drankje. 

‘Beleef een magische winter in Antwerpen’ was de centrale insteek van de voorbije Wintercampagne. Creatief 
werd dit vertaald in een concept waarbij Antwerpen als winterse bestemming werd weergegeven in een 
sneeuwbol, waar drie mensen met uiteenlopend profiel vol verwondering en verrassing naar kijken. De 
resultaten uit de campagnemeting wijzen er op dat deze campagne (zeer) goed gezien, geapprecieerd en 
begrepen werd. Daarom herneemt de bedrijfseenheid Ondernemen en Stadsmarketing deze campagne voor de 
editie 2022 met dezelfde creaties. 
De campagne rond de Nieuwjaarswensen scoorde minder sterk in de campagnemeting. In 2022/2023 vervangt 
de bedrijfseenheid Ondernemen en Stadsmarketing deze door een lokale activerende campagne richting 
nieuwjaarsdrink. 

2. Data en openingsuren Winter in Antwerpen 2022-2023 

Winter in Antwerpen start op vrijdag 9 december 2022. Op zondag 8 januari 2023 sluit Winter in Antwerpen af 
met de Nieuwjaarsdrink. 

De algemene openingsuren zijn (ook voor de kerstmarkt): 

Zondag – maandag – dinsdag – woensdag - donderdag 12.00 uur tot 22.00 uur 

Vrijdag - zaterdag 12.00 uur tot 00.00 uur 

Vrijdag 9 december 2022 16.00 uur tot 00.00 uur 

24 december 2022, 31 december 2022, 8 januari 2023 12.00 uur tot 18.00 uur  

1 januari 2023 15.00 uur tot 00.00 uur 

 
De openingsuren van de winterbars wijken lichtjes af van de algemene openingsuren: 

Zondag – maandag – dinsdag – woensdag - donderdag 12.00 uur tot 00.00 uur 

Vrijdag - zaterdag 12.00 uur tot 02.00 uur 

Vrijdag 9 december 2022 16.00 uur tot 02.00 uur 

24 december 2022, 31 december 2022, 8 januari 2023 12.00 uur tot 18.00 uur  

1 januari 15.00 uur tot 00.00 uur 

 
3. Programma Winter in Antwerpen  

Vrijdag 9 december 2022 Opening Winter in Antwerpen met allerhande extra activiteiten en 
animaties op de site. 

Vrijdag 9 december 2022 tot en met zondag 8 
januari 2023 

• eindejaarsverlichting en aankleding op de site en langs de 
via-sinjoor as; 

• sfeermuziek op de WIA site; 

• kerststal op de Handschoenmarkt of in de 
Blauwmoezelstraat (afhankelijk werf); 

• reuzenkerstbomen op de Grote Markt, Handschoenmarkt 
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en Koningin Astridplein; 

• kerstmarkt op de Grote Markt, Steenplein en Groenplaats; 

• de Grote Markt krijgt de look & feel van een nostalgische 
en authentieke kerstmarkt; 

• Joe X-mas House met live radio op de Grote Markt; 

• projectie op het stadhuis; 

• de Groenplaats is de plek voor alle winterpret; 

• ijspiste met winterbar op de Groenplaats; 

• decoratieve lichtelementen op de Suikerrui als verbinding 
tussen de pleinen; 

• reuzenrad aan de wandelbrug; 

• het Steenplein wordt omgetoverd in het land van de 
ijskoningin; 

• winterbar met kinderanimatie op het Steenplein; 

• uitlichting Steen; 

zondag 4, 11, 18 december 2022 en 8 januari 2023 winkelzondagen 

zaterdag 31 december 2022 Eindejaarsvuurwerk op de Schelde 

zondag 8 januari 2023 Nieuwjaarsdrink op WIA site 

 
4. Evenementensite Winter in Antwerpen 

De site van Winter in Antwerpen 2022-2023 bestrijkt volgende straten en pleinen: Steenplein, Wandelbrug, 
Ernest Van Dijckkaai, Suikerrui, Grote Markt, Wisselstraat, Kaasrui, Maalderijstraat, Blauwmoezelstraat, 
Handschoenmarkt, Quinten Matsijsdoorgang, Tempelstraat, Jan Blomstraat, Papenstraatje en Groenplaats. 

Het gedetailleerd inplantingsplan van Winter in Antwerpen met aanduiding van de standplaatsen zal bekend 
gemaakt worden bij de toewijzing van de standplaatsen voor de productcategorie “koopwaar”. 

5. Modaliteiten standplaatsen kerstmarkt tijdens Winter in Antwerpen 

Op 25 april 2022 (jaarnummer 249) keurde de gemeenteraad het nieuwe reglement voor standplaatsen op eigen 
evenementen van de stad Antwerpen goed. Hiermee werd het oude gebruikersreglement van de kerstmarkt 
opgeheven. 

Het college legt een aantal modaliteiten vast voor de standplaatsen op de kerstmarkt tijdens Winter in 
Antwerpen, volgens de bepalingen van het nieuwe reglement voor standplaatsen. 

Het college zal in eerste fase de algemene modaliteiten van de kerstmarkt en van de productcategorie 
“consumptie” vastleggen. In tweede fase, na toewijzing van de consumptiechalets, zal het college de specifieke 
modaliteiten voor de productcategorie “koopwaar” vastleggen. 

5.1. Openingsuren 

De openingsuren voor de standplaatsen op de kerstmarkt zijn dezelfde als de algemene openingsuren van 
Winter in Antwerpen. 

5.2. Productcategorieën en subcategorieën 
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Tijdens de kerstmarkt zullen er twee productcategorieën aan bod komen: consumptie en koopwaar. Beide 
productcategorieën worden onderverdeeld in subcategorieën. Het college legt deze productcategorieën en 
subcategorieën vast om een voldoende spreiding van het aanbod te verzekeren. In eerste fase worden enkel 
de subcategorieën voor consumptie vastgelegd: 

DRANKEN 

Glühwein, alcoholische punches (koud of warm) en alcoholische 
chocolademelk of koffie 

Jenever en alle andere koude sterke dranken, dus geen glühwein en 
punches 

Alle non-alcoholische dranken warm en koud ( dus ook mocktails, 
alcoholvrije cava...) 

Wijn, bubbels en pils (alle wijnen en mousserende wijnen, met 
uitzondering van glühwein. Geen zware bieren, enkel pils tot 6,6%) 

FOODPAIRING 

Wijn, bubbels en oesters (alle wijnen en mousserende wijnen, met 
uitzondering van glühwein) 

Fijnproevershapjes en bieren (hier mogen wel zwaardere bieren) 

chocoladebereidingen zoals verse chocolademelk (met of zonder 
alcohol), chocoladegebak, fruit in chocolade en dergelijke. Ook koffie met 
of zonder alcohol is hier toegelaten. 

VOEDING 

Andere  gerechten: verse soep, maaltijdsoep, vegetarische gerecht, 
groentenbereidingen, smoothies, pokebowl, toast faux gras, … 

Visbereidingen: visburger, fish & chips (met aardappelpartjes, geen 
gewone frieten), vispannetje, maatjes, tongrolletjes, visfilet, …  

Wereldkeuken: Italiaans, Spaans, Grieks, Aziatisch, Zuid-Amerikaans, 
Oosterse gerechten, … 

Kerstmarktgerechten: spekpatatjes, tartiflette, broodje raclette, 
flammküchen, kaiserschmarren 

Vleesbereidingen (hamburger, braadworst, hotdog…) zonder 
aardappelbereidingen 

Traditionele kost (hartig): frietjes, kroketten, stoemp, beuling met 
appelmoes, frikandellen met krieken … 

Alle zoete bereidingen/desserts, warm en koud 

 
5.3. Accommodatie kerstmarkt 

Tijdens de kerstmarkt wordt de accommodatie door de stad Antwerpen voorzien. Eigen accommodatie is 
niet toegestaan. 

De accommodatie voor de kerstmarkt bestaat uit: een houten chalet met verkoopluik, deur en een 
verwarmingstoestel; en eventueel een kleine, afgebakende opslagruimte achter de chalet voor gasflessen. 
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In elke chalet wordt door de stad Antwerpen elektriciteit voorzien. De standplaatsvergoeding is inclusief de 
verbruikskosten. Het stroomverbruik is beperkt tot 3.600 Watt per chalet van 3 meter (monofase, 16A – 
220V) voor koopwaarchalets. Voor consumptiechalets wordt één aansluiting van 10.000 Watt voorzien 
(driefasig, 16A - 220V) per stand, ongeacht de grootte. 

Op elk plein voorziet de stad Antwerpen een kraantje waar standhouders stromend water kunnen halen. De 
standplaatsvergoeding is inclusief de verbruikskosten. 

Standhouders van consumptiechalets mogen eigen statafels meebrengen, mits enkele voorwaarden. Drie 
statafels voor een chalet van 3 meter, zes statafels voor een chalet van 6 meter. Ronde statafels met een 
diameter van maximaal 90cm zijn toegelaten, alsook vierkante statafels van maximaal 90cmx90cm. De 
standhouders onderhouden hun statafels: ze ruimen ze af en kuisen ze af op regelmatige tijdstippen tijdens de 
openingsuren. De standhouders zetten de statafels ’s nachts binnen na sluit. 

5.4. Inschrijving consumptie en koopwaar 

De inschrijvingen voor de productcategorie “consumptie” op de kerstmarkt tijdens Winter in Antwerpen 
2022-2023 lopen vanaf vrijdag 13 mei 2022 tot en met donderdag 9 juni 2022. 

De inschrijvingen voor de productcategorie “koopwaar” op de kerstmarkt tijdens Winter in Antwerpen 2022-
2023 lopen vanaf maandag 25 juli 2022 tot en met zondag 28 augustus 2022. 

Kandidaten kunnen zich inschrijven via de website www.ondernemeninantwerpen.be. Op deze website zal 
ook alle nodige informatie terug te vinden zijn met betrekking tot de standplaatsen op de kerstmarkt. 

5.5. Toewijzing: modaliteiten bieding consumptie 

De toewijzing van de standplaatsen voor de productcategorie “consumptie” gebeurt via een openbare, online 
bieding onder toezicht van een deurwaarder. De bieding zal plaatsvinden op woensdag 22 juni 2022. Voor 
kandidaat-standhouders die dit wensen, zal er op dinsdag 21 juni 2022 een proefbieding worden 
georganiseerd. Tijdens de proefbieding wordt er een demonstratie gegeven en kunnen de geselecteerde 
deelnemers testen. 

Tussen de uiterste inschrijvingsdatum en de dag van de bieding worden de kandidaten gecontroleerd op de 
voorwaarden voor kandidatuurstelling uit het reglement voor standplaatsen. 

Als de inschrijving rechtsgeldig is, moet de kandidaat inloggen met zijn persoonlijke e-ID en zijn pincode. 
Deelnemen aan de procedure van toewijzing per openbaar opbod is persoonlijk. Deelname per volmacht 
(eensluidend verklaard) is mogelijk. Elke persoon kan slechts één keer deelnemen met zijn e-ID en pincode. 

Een chalet wordt gegund aan de hoogstbiedende. Voor elke standplaats wordt een instelprijs vastgelegd. Per 
chalet wordt een afzonderlijke bieding gedaan. Er wordt maximaal één chalet toegewezen per uitgereikte 
online deelnamekaart. Het uitgebrachte bod is bindend. 

Standplaatsen die bij de bieding niet toegewezen worden, kunnen worden geschrapt of anders ingevuld 
worden. Er kan ook een tweede, derde, enzovoort bieding georganiseerd worden, indien gewenst. 

Door in te schrijven voor de kerstmarkt en deel te nemen aan de openbare bieding, verklaren deelnemers 
zich akkoord met alle geldende reglementen en voorwaarden die van toepassing zijn op de kerstmarkt. 

De instelprijzen en biedstap voor consumptiechalets per subcategorie:  

Grootte 
chalet 

Subcategorie Instelprijs Biedstap 

3 meter Alle non-alcoholische dranken 
warm en koud ( dus ook mocktails, 
alcoholvrije cava...) 

5.000,00 
euro 

500,00 euro 

3 meter Wijn, bubbels en pils (alle wijnen 9.000,00 1.000,00 

http://www.ondernemeninantwerpen.be
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en mousserende wijnen, m.u.v. 
glühwein. Geen zware bieren, enkel 
pils tot 6%) 

euro euro 

3 meter Glühwein, alcoholische punches 
(koud of warm) en alcoholische 
chocolademelk of koffie 

20.000,00 
euro 

1.000,00 
euro 

3 meter Jenever en alle andere koude sterke 
dranken, dus geen glühwein en 
punches 

20.000,00 
euro 

1.000,00 
euro 

6 meter Wijn, bubbels en oesters (alle 
wijnen en mousserende wijnen, 
m.u.v. glühwein) 

12.000,00 
euro 

1.000,00 
euro 

6 meter Fijnproevershapjes en bieren (hier 
mogen wel zwaardere bieren) 

15.000,00 
euro 

1.000,00 
euro 

6 meter Chocoladebereidingen zoals verse 
chocolademelk (met of zonder 
alcohol), chocoladegebak, fruit in 
chocolade e.d. Ook koffie met of 
zonder alcohol is hier toegelaten. 

18.000,00 
euro 

1.000,00 
euro 

SPECIAL Fijnproevershapjes en bieren (hier 
mogen wel zwaardere bieren) 

30.000,00 
euro 

1.000,00 
euro 

3 meter Wereldkeuken: Italiaans, Spaans, 
Grieks, Aziatisch, Zuid-
Amerikaans, Oosterse gerechten, … 

9.000,00 
euro 

1.000,00 
euro 

3 meter Andere  gerechten: verse soep, 
maaltijdsoep, vegetarische 
gerechten, groentenbereidingen, 
smoothies, pokebowl, toast faux 
gras, … 

9.000,00 
euro 

1.000,00 
euro 

3 meter Visbereidingen: visburger, fish & 
chips (met aardappelpartjes, geen 
gewone frieten), vispannetje, 
maatjes, tongrolletjes, visfilet, ... 

9.000,00 
euro 

1.000,00 
euro 

3 meter Vleesbereidingen (hamburger, 
braadworst, hotdog…) zonder 
aardappelbereidingen 

9.000,00 
euro 

1.000,00 
euro 

6 meter Kerstmarktgerechten: 
spekpatatjes, tartiflette, broodje 
raclette, flammküchen, 
kaiserschmarren 

12.000,00 
euro 

1.000,00 
euro 

6 meter Vleesbereidingen (hamburger, 
braadworst, hotdog…) zonder 
aardappelbereidingen 

12.000,00 
euro 

1.000,00 
euro 

6 meter Vlaamse kost (hartig): frietjes, 12.000,00 1.000,00 
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kroketten, stoemp, beuling met 
appelmoes, frikandellen met krieken 
… 

euro euro 

6 meter Alle zoete bereidingen/desserts, 
warm en koud 

12.000,00 
euro 

1.000,00 
euro 

 
Na toewijzing van de consumptiechalet bij de elektronische bieding, moet de standhouder zijn aanbod 
concretiseren binnen de subcategorie die is toegekend aan de chalet. Dit gebeurt op een standaardformulier 
dat de standhouder na de bieding ontvangt van de stad Antwerpen. 
De verkoop van voeding en dranken kan enkel gecombineerd worden in de vooraf bepaalde chalets die met 
een gecombineerde invulling worden aangeboden tijdens de elektronische bieding. 

5.6. Herbruikbaar cateringmateriaal 

De stad Antwerpen kan er op bepaalde evenementen voor kiezen om herbruikbaar cateringmateriaal in 
bruikleen aan te bieden. In dat geval bepaalt het college hiervan de specifieke modaliteiten. 

De stad Antwerpen zal tijdens Winter in Antwerpen de standhouders van de kerstmarkt faciliteren. Dit zowel 
voor herbruikbaar cateringmateriaal voor dranken, als voor voedsel. Het is de standhouder verboden eigen 
herbruikbaar cateringmateriaal te voorzien. Dit om een éénduidig en eenvoudig ontleen- en ruilsysteem te 
voorzien voor de bezoekers, standhouders en organisatie. 

Servetten van ecologisch afbreekbaar materiaal mogen wel nog gebruikt worden en kunnen de standhouders 
dus zelf voorzien. 

De stad Antwerpen voorziet volgende dienstverlening: 

• gratis ontlenen van herbruikbaar cateringmateriaal en voldoende voorraad; 

• alle transporten voor levering en ophaling; 

• industriële afwas; 

• centrale stockage; 

• centraal verdeelpunt met het nodige personeel voor de coördinatie, administratie, facturatie en 
opvolgen van de stock. Het centrale verdeelpunt is dagelijks (7/7) open tussen 10.00 uur en 14.00 
uur; 

• een centraal afwaspunt met spoelbakken indien de standhouder zelf wenst af te wassen. 

De standhouder voorziet het volgende: 

• propere, droge en veilige stockageplaats voor het ontleende herbruikbare cateringmateriaal; 

• aanvaarden van het herbruikbaar cateringmateriaal van elke bezoeker én het terugbetalen van de 
waarborg (€ 2) hiervoor; 

• servetten van ecologisch afbreekbaar materiaal; 

• voldoende wisselgeld om de waarborgen terug te betalen; 

• betalen van de afwaskosten voor de industriële reiniging (tussendoor zelf afwassen kan, maar 
eindschoonmaak is steeds industrieel omwille van voedselhygiënenormen); 

• indien de standhouder zelf afwast, dan moet hij voldoen aan de geldende hygiëneregels. 

De exacte types en bijhorende afwaskosten worden in volgende fase vastgelegd door het college. 
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De stad Antwerpen zal strenge controles uitvoeren op het respecteren van deze Vlaamse wetgeving. De 
Vlaamse Overheid heeft eveneens aangekondigd eigen controles uit te voeren. 

De stad Antwerpen zal een uitgebreide communicatie voeren naar de standhouders over de praktische 
afhandeling; en eveneens een degelijke communicatie doen naar de bezoekers van het evenement. 

5.7. Veiligheid – glasverbod 

Het is aan standhouders van de kerstmarkt verboden om dranken aan te bieden, te schenken of op enigerlei 
wijze te verhandelen in glazen en/of stenen recipiënten op de bovenvermelde evenementensite van Winter in 
Antwerpen. 

5.8. Betaling en waarborg 

Voor de productcategorie “consumptie” zullen de standplaatsvergoedingen in twee schijven worden 
gefactureerd. Na toewijzing van de standplaats zal een eerste factuur worden opgemaakt met een voorschot 
van 25% van de standplaatsvergoeding, en de waarborg voor de standplaats. Opgelet: op de 
standplaatsvergoeding wordt btw aangerekend! In september zal er een tweede factuur worden opgemaakt 
met het saldo. 

Volgens het reglement voor standplaatsen bedraagt de betalingstermijn 20 dagen. Het reglement voorziet in 
een procedure bij laattijdige betaling en niet-betaling. 

De waarborgen voor de consumptiechalets zijn: 

grootte waarborg 

kleine chalet: 3 
meter 500,00 euro 

grote chalet: 6 
meter 1.000,00 euro 

SPECIAL 1.500,00 euro 

 

5.9. Coronapandemie 

Mocht er in het najaar terug een opstoot komen van de coronapandemie met bijhorende beperkende 
maatregelen op evenementen, dan zal dit geregeld worden volgens artikel 6.3. wijzigingen, 2° overmacht uit 
het reglement voor standplaatsen. 

6. Evenemententerrassen tijdens Winter in Antwerpen 

Naast de evenementensite van Winter in Antwerpen bevinden zich tal van horecazaken. Zij genieten mee van de 
gezelligheid en drukte en van het aanzuigeffect die grote stadsevenementen hebben. Marketingonderzoek 
bevestigt dit. Eén derde van de kerstmarktbezoekers, die van buiten Antwerpen komen, blijven logeren in de 
stad. Dit cijfer stijgt elk jaar (coronajaren niet meegeteld). Driekwart van de kerstmarktbezoekers gaan eveneens 
op café of restaurant voor of na hun kerstmarktbezoek. 

Omgekeerd hebben de activiteiten op de terrassen van de aangrenzende horecazaken een rechtstreekse invloed 
op de uitstraling van het evenement. Bezoekers maken geen onderscheid tussen een terraszone en de 
evenementenzone. 

Daarom wil de stad Antwerpen een aantal extra, tijdelijke, voorwaarden toevoegen aan de toelatingen van 
evenemententerrassen gelegen op de site van Winter in Antwerpen, tijdens het evenement. Deze bijkomende 
voorwaarden hebben als doel: 

• het evenement versterken met een kwalitatief en gediversifieerd aanbod; 

• het bewaken van de openbare orde en veiligheid; 
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• het bewaken van de gezondheid van de bezoekers en in het bijzonder minderjarigen, door het beperken 
van het alcoholische aanbod. 

Een horecazaak en een evenemententerras zouden een meerwaarde moeten vormen voor Winter in Antwerpen. 
Zo dragen zij ook bij aan een bruisend evenement. Bezoekers kunnen er even uitrusten, iets drinken en/of eten, 
en even opwarmen. Het aanbod drinken en/of eten is uitgebreider en anders dan het aanbod op de kerstmarkt. 
Het evenemententerras buiten geniet mee van de sfeermuziek op de site en een occasioneel live optreden, zo 
hoeft de horecazaak niet de investeren in eigen versterkte muziek. Het terras of de voorgevel van de horecazaak 
is aantrekkelijk versierd in winters of kerstthema. 

De specifieke voorwaarden voor evenemententerrassen, gelegen op de site van Winter in Antwerpen 2022, zijn: 

• het is verplicht een aanvraag te doen voor het evenemententerras met toelichting van de activiteiten, 
versiering en opstellingen. De algemene voorwaarden betreffende evenemententerrassen blijven geldig; 

• het is niet toegelaten om enige vorm van elektronisch versterkte muziek of live optredens te organiseren 
op het evenemententerras tijdens de openingsuren van het evenement; 

• het is niet toegelaten om vanop de terrassen aan voorbijgangers te serveren, enkel aan het eigen cliënteel 
op het terras. Opstellingen die bedoeld zijn om dranken of voeding te verkopen aan voorbijgangers zijn 
dus niet toegelaten. 

• een buitentoog of uitgiftepunt voor het eigen, zittend cliënteel kan tot 1,5m van de voorgevel opgesteld 
worden. Er wordt vanuit het uitgiftepunt geen jenever of glühwein geserveerd. 

De Winter in Antwerpen genereert een zeer grote opkomst van mensen die gebruik zullen maken van de horeca 
en lokale middenstand. We streven dan ook een positieve samenwerking na: 

We moedigen de lokale horeca deelnemers daarnaast maximaal aan om deel te nemen aan de bieding. We 
organiseren hiertoe ook een proefbieding waarop zij alle informatie krijgen en begeleid worden in het proces; 

De specifieke voorwaarden voor evenemententerrassen, gelegen op de site van Winter in Antwerpen 2022 
zullen toegelicht worden aan de omliggende ondernemers van de Winter in Antwerpen site zodat zij tijdig en 
correct een aanvraag kunnen doen; 

In overleg met de omliggende horeca ondernemers van de Winter in Antwerpen site wordt bekeken op welke 
manier zij positief en sterker betrokken kunnen worden bij de Winter in Antwerpen. 

 
Financiële gevolgen 
Nee 

 
Strategisch kader 
Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten: 
• 7 - Bruisende stad 

• 2BRS03 - Evenementen 
• 2BRS0303 - Gevarieerd evenementenaanbod / promotie  A 

• 2BRS030301 - Tradities en sterkhouders 
 
Besluit 
 
 
Artikel 1 
Het college keurt het concept voor Winter in Antwerpen 2022-2023 goed. 
Artikel 2 
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Het college keurt de aanvullende modaliteiten voor de kerstmarkt, meer bepaald voor de 
consumptiechalets, goed. 
Artikel 3 
Het college keurt goed dat het evenement volgens het opportuniteits- en bevoegdhedenkader 
evenementen wordt ingedeeld in categorie 1. 
Artikel 4 
Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen. 
Artikel 5 
Het college geeft opdracht aan: 

SB/EFMF/E 
• om het concept voor Winter in Antwerpen 2022-2023 verder uit te werken; 
• om de kerstmarkt verder uit te werken; 
• om de openbare bieding voor de toewijzing van de consumptiechalets te organiseren. 

BZ • bekendmaking conform artikelen 286 tot 288 van het Decreet lokaal bestuur.  
OS/MC • om de campagnestrategie voor Winter in Antwerpen 2022-2023 verder uit te werken. 

OS/B&I 
• in samenspraak met SB/evenementen de handelaars informeren en onderzoeken hoe de 

handelaars op een positieve manier betrokken kunnen worden bij Winter in 
Antwerpen. 

 


