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Marktcommissie 
 
14 januari 2014 
 
Aanwezig 
Wethouder J. Cardinaal (voorzitter), W. Gootzen (secretaris), H. van Buggenum 
(marktmeester), H. Bex, H. Hoens, J. Kneepkens-van den Broek, B. Mahu, I. Mahu-de 
Ridder, B. Smits, J. Tromp, S. Blok. 
 
Afwezig 
J. Duppen, H. de Goey, G. van der Hoeven (m.k.). 
 
 
1. Opening 
De voorzitter heet alle aanwezigen welkom op de eerste vergadering van deze commissie 
in het nieuwe jaar. Tevens is dit de een na laatste vergadering gedurende de periode van 
het huidige college. Ten behoeve van het college, dat na de gemeenteraadsverkiezingen 
op 19 maart 2014 in functie zal zijn, verzoekt de voorzitter de aanwezigen om de 
volgende vergadering op 11 maart 2014 feedback aan te reiken voor de evaluatie van het 
functioneren van de Marktcommissie. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
Mededelingen: 
 
- Bij het vaststellen van de begroting voor het jaar 2014 is besloten dat het marktgeld 

voor het jaar 2014 niet verhoogd wordt. 
 
- De Stichting weekmarkt Stramproy is inmiddels opgericht en de verzelfstandiging van 

de weekmarkt Stramproy zal binnenkort middels het ondertekenen van de 
overeenkomst organisatie weekmarkt formeel afgerond zijn. 

 
Ingekomen stukken: 
 
- Brief van 19 december van de heer M. Beijers, waarin hij zijn standplaats voor groente 

en fruit op de Markt opzegt.  
Dit komt aan de orde bij agendapunt 4. 

 
- Verzoek van de heer A. de Graaf (brood) om duidelijkheid omtrent het vraagstuk 

persoonlijk aanwezig zijn op de standplaats.  
Dit punt staat nog open naar aanleiding van de vraag in een eerdere vergadering. 
Geprobeerd wordt om dit vraagstuk voor de volgende vergadering op 11 maart 2014 
gereed te hebben voor behandeling.  
De commissie dringt aan op spoedige duidelijkheid over dit onderwerp. 

 
3. Verslag van de vergadering van 5 november 2013 
Er zijn geen opmerkingen over het verslag. Het wordt aldus vastgesteld met dank aan de 
opsteller. 
 
4. Vacatures 
Vacature op de Meikoel: 
De marktmeester deelt mede dat zich voor deze vacature Poelier Crins zich kandidaat 
heeft gesteld. Door omstandigheden, gelegen in het goed afronden van zijn standplaats op 
de markt waar hij nu nog staat, kan hij niet direct maar pas op 15 maart 2014 naar Weert 
komen. 
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Advies 
De Marktcommissie geeft een positief advies over het verlenen van een vergunning voor 
een vaste standplaats aan Poelier Crins. 
 
Vacature op de Markt: 
De marktmeester deelt mede dat de late opzegging van de standplaats voor groente en 
fruit en de periode waarin dat gebeurd is een wat ongelukkige situatie heeft opgeleverd. 
Er is gezocht naar een snelle invulling, eventueel middels een dagplaats. Dat is helaas nog 
niet mogelijk gebleken. Er zijn twee kandidaten op de inschrijvingslijst: De Bananenboxer 
en mevrouw Steffi Tromp. Andere kandidaten zijn niet gevonden. De vraag is nu wat het 
advies van de commissie is over de wijze van invulling van deze vacature op basis van het 
criterium “kwaliteit van de markt”. 
 
Na beraad kan het volgende geconcludeerd worden. Allen zijn het er over eens dat het van 
het grootste belang is dat de ruimte zo snel mogelijk weer wordt ingevuld. Ook is voor 
allen duidelijk dat dat weer met groente en fruit moet zijn. Daar is namelijk markt voor, zo 
is de inschatting. Uitgangspunt is een goede markt en het aspect concurrentie kan in dat 
verband zeker een rol spelen. 
 
Advies 
De Marktcommissie geeft aan dat De Bananenboxer deze week de gelegenheid zou 
moeten kunnen krijgen om aan te geven dat hij op zaterdag 1 februari 2014 daadwerkelijk 
standplaats in kan nemen op de weekmarkt. In dat geval kan aan hem een vergunning 
voor een vaste standplaats voor groente en fruit verleend worden. 
Doet hij dat niet, blijft een reactie uit of blijft hij onbereikbaar, dan adviseert de commissie 
om mevrouw Steffie Tromp een vergunning voor een vaste standplaats voor groente en 
fruit te verlenen. 
 
Op 25 januari 2014 zou het bovenstaande dan met de leden van de marktcommissie 
definitief kortgesloten moeten worden. Daarna op 28 januari 2014 advisering en 
besluitvorming door het college. 
 
De Marktmeester maakt nog een kanttekening, die van belang is bij het verlenen van de 
vergunning in verband met het mogelijk anders opstellen van de standplaatsen bij de 
evenementen in het kader van Weert 600 jaar stad. Het betreft daarbij een voorbehoud 
voor die marktdagen, waarop dat in verband met de betreffende evenementen 
noodzakelijk blijkt te zijn. 
 
5. Evaluatie periode rond Kerstmis en Nieuwjaar 
De marktmeester spreekt zijn complimenten uit voor de goede samenwerking van de 
weekmarkt in deze periode. In het bijzonder dankt hij de heer Jan Tromp voor zijn 
medewerking ten behoeve van de nabij zijn standplaats gelegen decemberkalender.  
 
Verder stelt hij vast dat rond Nieuwjaar veel marktkoopmensen met vakantie zijn. 
Daardoor zijn er met name op de Nieuwe Markt veel lege plekken. Dat biedt geen goed 
beeld op de markt. Dat wordt ook nog eens verstrekt door het feit dat er momenteel 
enkele mensen ziek zijn. 
 
Voorts blijkt uit hetgeen vanuit de vergadering naar voren wordt gebracht (zowel eigen 
ervaringen als mededelingen van derden) dat in het bijzonder de meningen over de 
decemberkalender nogal verdeeld zijn. Zowel positieve als negatieve geluiden zijn 
ontvangen. Die zullen bij de organisatie meegenomen worden voor de besluitvorming voor 
de volgende keer. Daarbij zullen onder andere ook de uitvoering en de locatie nadere 
aandacht krijgen. 
 
6. Weert 600 jaar stad en weekmarkt 
Centrummanager Sonja Blok geeft nadere uitleg over het overleg, dat met de 
Activiteitencommissie van de weekmarkt en de verschillende organisaties van een aantal 
evenementen ter viering van Weert 600 stad is gevoerd. 
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Het organiseren van evenementen blijkt een dynamisch proces. Geconstateerd wordt dat 
in de loop der tijd de belangrijkste basis van festiviteiten veelal in tact blijft maar dat in de 
verdere ontwikkeling naar de uitvoering ervan toch zaken zich blijven ontwikkelen. 
 
Zij geeft een systhematisch overzicht van die evenementen waarmee de weekmarkt direct 
en in mindere of meerdere te maken krijgt. 
 
Bij een aantal evenementen is mede met het oog op de belangen van de weekmarkt door 
de nodige inspanningen binnen het gezamenlijk overleg, waarbij ook de wethouder 
marktzaken betrokken is geweest, gerealiseerd dat de consequenties voor de weekmarkt 
nagenoeg tot niets beperkt blijven.  
 
Over het evenement Muziek, Dans en Proms Festijn in de week van 12 tot en met 15 juni 
2014 deelt zij mede dat de organisatoren de planning hebben om dit op de Markt te gaan 
organiseren. In het nog lopende overleg daarover wordt geprobeerd om dit evenement 
naar de Werthaboulevard verplaatst te krijgen. Daarover is momenteel echter nog geen 
volledige duidelijkheid. Zij zal iedereen op de hoogte houden van de verdere 
ontwikkelingen. 
 
De evenementen, waarbij het op dit moment wel duidelijk is dat dit gevolgen heeft voor 
de weekmarkt, zijn:  
- De Legende (van De Rogstaekers) op 2 en 3 mei. Dat geldt alleen voor het food-

gedeelte op de Markt. Bovendien ook nog eens slechts gedeeltelijk. Er zou namelijk 
maar gedeeltelijk geschoven hoeven te worden. 

- De Finale Straatvoetbal van het District Nederland-Zuid van de KNVB op 21 juni . En 
dat geldt alleen voor het nonfood-gedeelte op de Nieuwe Markt. Hierbij gaat het wel 
om een verplaatsing van alle standplaatsen op de Nieuwe Markt naar een andere plek. 

 
De voorzitter geeft aan dat de Stichting Weert 600 stad aan het college gevraagd heeft om 
de voor de evenementen benodigde locaties beschikbaar te stellen. Normaal gezien zou 
dat neerkomen op zes maal verzetten of verschuiven van de weekmarkt. Dat is door goed 
overleg beperkt tot bovengenoemde evenementen.  
 
Advies 
De commissie is in zijn algemeenheid positief ten aanzien van de voorgelegde 
evenementen en de daarvoor aangegeven locaties. 
 
Ten aanzien van de laatstgenoemde twee evenementen, waarbij derhalve aan de 
weekmarkt grotere aanpassingen nodig zijn, geeft de commissie aan dat dan wel de 
mogelijkheid moet bestaan om in goed overleg met alle betrokkenen de standplaatsen in 
de binnenstad op de promenade op te stellen, eventueel met iets inschikken wat betreft 
de grootte van de afzonderlijke standplaatsen. 
 
Sonja Blok attendeert nog op de voorlichtingsavond die binnenkort georganiseerd gaat 
worden. Die avond heeft ten doel om te informeren en om bij zo veel mogelijk mensen 
van allerlei organisaties en groeperingen een grote betrokkenheid te bewerkstellingen met 
betrekking tot alle festiviteiten in het jubileumjaar. Te denken valt onder andere aan 
horeca, bewoners, ondernemers maar ook de weekmarkt. Zij overhandigt een document 
met nadere informatie aan de heer Harold Bex teneinde ook de overige marktkoopmensen 
te berichten over deze voorlichtingsbijeenkomst op maandag 3 februari 2014. 
 
7. Jaarmarkt op 15 maart 2014 en Fokpaardendag 
De uitbreiding van de paardenmarkt zal in het stadspark zijn. Daarmee is er geen conflict 
met de jaarmarkt. Wel is er in de hoek links van de ingang van de kerk een attractie in 
relatie tot de paardenmarkt gepland. De Stichting Fokpaardendag pleegt daarover overleg 
met de parochie als eigenaar van de betreffende grond. 
 
De vergunningsaanvragen voor een standplaats op de jaarmarkt zijn binnen aan het 
komen. Op dit moment is niet te zeggen hoeveel het er zijn. De aanvragen zullen 
eerdaags geïnventariseerd en afhandeld worden. 
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De Activiteitencommissie van de weekmarkt is in onderhandeling over een attractie voor 
op de jaarmarkt. 
 
 
 
8. De Beste Markt van Nederland 
Op 10 januari 2014 is een brief ontvangen van de organisatie van deze verkiezing. Daarin 
berichten zij dat de weekmarkt Weert op zaterdag niet tot de genomineerde markten 
behoort. Na het uitroepen van de winnaars in maart ontvangt de gemeente hun rapport 
van aanbevelingen. 
 
9. Rondvraag 
 
Jan Tromp 
1. Vraag over standplaats Mahu: 
Hij doet navraag over de verkoop op genoemde standplaats. Vastgesteld is dat die 
verkoop niet aansluit bij het advies, zoals dat indertijd aan de marktcommissie gevraagd 
en uitgebracht is. Er is toen namelijk alleen sprake geweest van de verkoop van 
dierenhuiden. In de praktijk zijn er echter bijvoorbeeld ook sloffen en handschoenen 
verkocht. 
 
Geantwoord wordt dat de aanvraag destijds ruimer was dan alleen maar dierenhuiden. De 
vergunning betreft daarom dan ook de verkoop van dierenhuiden en daarvan gemaakte 
artikelen. 
 
Tijdens deze vergadering wordt door de vergunninghouder de toezegging gedaan dat er 
rekening gehouden wordt met het assortiment dat op de markt aanwezig is. 
 
Afgesproken wordt dat in de toekomst de schriftelijke aanvraag om een standplaats in zijn 
originele vorm wordt voorgelegd aan de commissie en dat niet om advies wordt gevraagd 
met een omschrijving van de aanvraag. Dit om elke vorm van verwarring zo veel mogelijk 
te voorkomen, want de conclusie is dat dit hier naar alle waarschijnlijk het geval is 
geweest. 
 
2. Vraag over het toezicht op de weekmarkt: 
De voorzitter verwijst voor deze vraag, die voornamelijk van organisatorische aard is, door 
naar het hoofd van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.  
Afgesproken wordt dat er een gesprek met het afdelingshoofd gepland zal worden. 
 
Harold Bex 
Hij vraagt of de winkels in Weert op Koningsdag, zaterdag 26 april 2014, open zullen zijn.  
Er is besloten dat de winkels op die dag open zijn. 
 
 
Tot besluit dankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun komst en hun constructieve 
inbreng in deze vergadering. Hij sluit vervolgens de bijeenkomst. 
 
 
Weert, 9 december 2014 (datum vaststelling verslag) 
 
 
 
F. van Eersel      W. Gootzen 
voorzitter Marktcommissie    secretaris Marktcommissie 


