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Motie vreemd aan de orde van de dag

Onderwerp: herziening marktbeleid

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 23 november 2017,

Overwegende dat:
. de huidige marktverordening en marktreglement van de gemeente Weert dateren uit

2013;
. het koopgedrag van mensen sinds die tijd is veranderd;
. Ook de wensen en de behoeften van de marktkooplieden veranderd zijn;
. het huidige marktbeleid een splitsing aanbrengt in food-kramen op de oude markt en

non-food-kramen op de nieuwe markt;
. er momenteel diverse kramen zijn weggevallen en het aantal marktkooplieden

afgenomen is;
. er hierdoor gaten tussen de kramen vallen wat niet ten goede komt voor de

samenhang en de totale uitstraling van de markt;
o het wellicht een goed idee zou zijn om food en non-food kramen weer bij elkaar te

plaatsen op één plein (wellicht de Nieuwe Markt en/ of Meikoel);
. een aantrekkelijke weekmarkt een toegevoegde waarde is voor Weert;
r het de moeite waard is om te onderzoeken of het huidige marktbeleid nog aan de

huidige wensen en behoeften van de marktkooplieden voldoet;
. hierblj ook gekeken kan worden of de splitsing tussen food en non-food kramen nog

wenselijk is.

Spreekt uit dat:
Door het wegvallen van diverse marktkramen en het ontstaan van lege plekken het zeker de
moeite waard zou zi¡n om te kijken of het samenvoegen van food- en non-food-kramen kan
worden gestimuleerd zodat beide soorten marktkramen elkaar kunnen versterken, waardoor
er een nieuwe impuls aan de markt wordt gegeven.

Draagt het college op:
de haalbaarheid en het draagvlak te onderzoeken van het wijzigen van het marktbeleid in
bovenstaande zin en de raad hierover te informeren.

en gaat over tot de orde van de dag,

De fractie Weert Lokaal, De fractie DUS Weert, De fractie PvdA,

S. Winters l. Beenders-Van Dooren M. Zaâboul


