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Marktcommissie 

 
30 januari 2018 
 
Aanwezig 

Wethouder F. van Eersel (voorzitter), W. Gootzen (secretaris), 
H. van Buggenum (marktmeester), J. Kneepkens-van den Broek, B. Smits, H. Hoens. 
 
Afwezig 

I. Mahu-de Ridder, J. Tromp. 
 

 
1. Opening 

De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering.  
Hij vermeldt dat dit de laatste vergadering is van de commissie in deze samenstelling. Na 
de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in maart komt er een nieuw college van 
burgemeester en wethouders. Het nieuwe college zal beslissen welke adviescommissies 
worden ingesteld. 
 
2. Presentatie organisatie Graaf van Horne - De Musical 

De heren B. Nijs en A. Jongen van de Stichting "Wieërt Amezieërtj", die de musical 
organiseert, verzorgen een presentatie. Zij geven daarbij aan hoe een en ander uit komt 
te zien en wat in verband met de weekmarkt op zaterdag van belang is om rekening mee 
te houden. De musical wordt opgevoerd op vrijdag 11 en zaterdag 12 mei. Verplaatsing 
van marktkramen zal noodzakelijk zijn. Daarom vragen zij ook medewerking van de zijde 
van de gemeente en de marktkoopmensen. 
De commissie geeft aan dat de weekmarkt op basis van gezamenlijk overleg over de 
zaken, die nodig zijn, en tijdige communicatie bereid is om alle medewerking te verlenen. 
Ook wordt vanuit de commissie het idee geopperd om samen op te trekken in de promotie 
van de musical via acties op zaterdagen tijdens de weekmarkt. 
Afgesproken wordt dat de weekmarkt en de organisatie van de musical via de hier 
aanwezige mensen contact houden om de zaken die spelen met elkaar te overleggen. 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 

Overleden: 
S.F.G. (Bart) van Bemmel, verkoop dierbenodigdheden, overleden 5 oktober 2017. 

Standplaats beëindigd: 
- Mw. H. Bouijghidane, verkoop van Turkse en Griekse tapenades, per 28 augustus 

2017; 
- J.P. Buuts, verkoop van hoofddeksels,per 8 september 2017; 
- Mw. I Bex, verkoop van schoeisel, per 15 september 2017; 
- Mw. A.A.G.L. Bex, verkoop van damesbovenkleding, per 15 september 2017; 
- J.M.Duits, verkoop van gegrilde haantjes en delen, per 1 oktober 2017; 
- Mw. A.F.G. Hendrix-Frenken, verkoop van boeken en strips, per 31 december 2017. 
 
Tijdelijk: 
G.A.P. van Heugten in plaats van A. Lemmens, wenskaarten alsmede feest- en hobby-
artikelen, per 18 november 2017. 
 
Op proef: 
W. Tuijnman, handel in Bijouterie, per 1 oktober 2017, 10 m², Langstraat 401 (onder 
boom). 
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4. Verslag van de vergadering van 29 november 2016 

Er zijn geen opmerkingen over het verslag zelf. Dat wordt aldus vastgesteld. 
Wel vermeldt de voorzitter naar aanleiding van de laatste alinea onder agendapunt 2 dat 
de gemeenteraad een motie over de weekmarkt heeft aangenomen. Die motie betreft 
eveneens het geven van nieuwe impulsen aan de weekmarkt. Daarvoor wordt genoemd de 
food en non-food standplaatsen naast en door elkaar neerzetten. De motie zal bij het 
verslag gevoegd worden. Die kan tevens bij het volgende agendapunt betrokken worden. 
 
5. Toekomstige ontwikkelingen weekmarkt 

Gelet op de huidige ontwikkeling van de weekmarkt is het van belang dat er een 
omgekeerde ontwikkeling in gang gezet word, waardoor de weekmarkt meer 
toekomstbestendig zal worden. Een aantal opzeggingen van vergunninghouders, de 
vergrijzing van de marktkoopmensen, te geringe aanwas van jonge marktondernemers 
zijn o.a. enkele aspecten waarmee we de laatste tijd te maken hebben. 
 
Vastgesteld wordt dat er iets gedaan moet worden. Maar wat nu dé echte oplossing is voor 
het aan te pakken vraagstuk dat blijft nog steeds de onbeantwoorde vraag. 
 
Enige uitgangspunten komen aan de orde. De huidige locatie in het centrum is goed en 
moet ook blijven. Verder wordt opgemerkt dat alle betrokkenen een taak in dit opzicht 
hebben, dus: gezamenlijk aanpakken. Verder is er geopperd dat er qua opstelling van de 
markt sprake moet zijn van lint, dat wil zeggen een rondgang langs alle standplaatsen 
over het gehele marktterrein. Niet zozeer het bekendmaken van vacatures in tal van 
media maar veeleer een actieve benadering van mogelijk nieuwe marktkoopmensen lijkt 
op vandaag noodzakelijker dan dat vroeger wellicht aan de orde was.  
 
Voor de aantrekkelijkheid van de markt, zo wordt opgemerkt, is ook van belang de 
uitstraling van de afzonderlijke marktkramen of verkoopwagens. In dit verband wordt 
aangegeven dat er signalen ontvangen zijn over de standplaats voor groente en fruit op de 
Markt. Deze maakt sinds enige tijd gebruik van een soort partytenten met rood doek (als 
vervanging van de verkoopwagen van voorheen) en van een systeem waarbij de kopers 
de tent ingaan. Dit gaat volgens de ontvangen signalen ten koste van de presentatie van 
de waren en daarmee van de uiterlijke aantrekkelijkheid van de standplaats. Ook wordt 
als voorbeeld van een niet zo geslaagde uitstraling van de marktkraam genoemd de 
marktkraam waarbij de door vertrek van een ander vrijgevallen ruimte wordt afgebakend 
met kisten. De signalen duiden er dus op dat er ook aandacht dient te zijn aan de 
uitstraling van marktkramen om de weekmarkt als geheel ook aantrekkelijk te maken. 
 
De voorzitter vermeldt dat er tal van ontwikkelingen in de binnenstad op stapel staan. Van 
verbouwing van het Muntcomplex tot ontwikkelingen ten aanzien van tal van afzonderlijke 
panden en verhuizingen van winkels. Die ontwikkelingen zorgen voor nieuwe impulsen. 
Dat heeft allemaal ook invloed op de weekmarkt. En met een goede afstemming kan dat 
elkaar wederzijds versterken. 
 
Tot besluit geeft de voorzitter aan dat er op korte termijn, op 21 maart, 
gemeenteraadsverkiezingen zijn. Na die verkiezingen komt er een nieuw college van 
burgemeester en wethouders. In verband daarmee is het zo dat het aan het nieuwe 
college is om verder aan de slag te gaan met dit vraagstuk van de toekomstbestendigheid 
van de weekmarkt en om daarin beslissingen te nemen. Meer ingrijpende ontwikkelingen 
zullen dan ook in de bestuursperiode van het nieuwe college aan de orde kunnen komen. 
Op dit moment blijft het wel zaak om de vraagstukken die zich acuut aandienen ook snel 
doch ook met het oog op de toekomst op te lossen. 
 
6. Aanvragen om vergunning 

Aanvraag van D.P.A. Herlings: fruit. 
Advies: de commissie adviseert positief. 
 
Aanvraag van W. Tuijnman: bijouterie: 
Advies: de commissie adviseert positief, maar geeft wel aan dat er voor hem in verband 
met de omvang van zijn standplaats een geschikte plaats wordt aangewezen. (Niet op een 
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plaats die geschikt is voor een grotere standplaats, waardoor de plaatsing van een 
eventuele grotere marktkraam later op die plek niet meer mogelijk is.) 

Aanvraag van H.H. van de Voort: dameskleding, in combinatie met aanvraag van 
C.B. Regter: schoenen: 
Toelichting: mevrouw Van de Voort heeft nu een standplaats van 16m1 met schoenen. Zij 
wil die omzetten in een standplaats van 8m1 met dameskleding voor haar en voor de heer 
Regter een standplaats van 8m1 met schoenen. 
Advies: de commissie adviseert negatief. Is voorstander van een goede en ruime 
standplaats met kleding. Niet van een opsplitsing van een standplaats in meerdere, zoals 
hier aan de orde. Hierdoor is er eigenlijk min of meer sprake van het mogelijk maken van 
de verkoop van nevenartikelen. Bovendien zou dat de komst van een goede en wel 
ruimere standplaats met kleding kunnen belemmeren. Namelijk wanneer zo’n koopman 
ziet dat zo’n standplaats al aanwezig is op de markt.  
Eventueel wel toestaan, zo geeft de commissie aan, maar dan laten tekenen dat hij geen 
bezwaar maakt bij vergunningverlening aan nog een andere koopman voor een 
standplaats met kleding. 

De volgende wijzigingen qua oppervlakte worden meegedeeld: 
- J.L.M. Hoens, kaas en droge vleeswaren: van 36 naar 45 m²; 
- M.J.J. Broks, bloemen en planten: van 85 naar 60 m²; tevens plaatsing 2 tenten. 
- Tromp, AGF, uitbreiding van 100 naar 120 m². 
 
7. Weekmarkt met Carnaval, Jaarmarkt, Graaf van Horne - De Musical 

In verband met genoemde evenementen, waaraan nog toegevoegd wordt zaterdag 5 mei 
Bevrijdingsdag, zullen er bepaalde activiteiten of voorbereidingen daarvoor worden 
uitgevoerd in de binnenstad, ook op en rond de zaterdag wanneer er weekmarkt is. Dat 
heeft tot gevolg dat er standplaatsen op de weekmarkt verplaatst moeten worden. 
Daarvoor is gezamenlijk overleg en wederzijdse medewerking nodig. 
De commissie geeft aan dat de marktkoopmensen op een positieve wijze willen 
meewerken ten behoeve van de activiteiten. Gezamenlijk overleg op een tijdig tijdstip en 
onderlinge en externe communicatie zijn daarbij van belang. 
 
Jaarmarkt: 
Over de Jaarmarkt wordt vermeld dat het aantal aanvragen op dit moment nog gering is.  
De Jaarmarkt is op de zaterdag voor de gemeenteraadsverkiezingen en om die reden 
hebben inmiddels ook al enkele politieke partijen aangegeven dat zij dan in de binnenstad 
met een kraam willen staan. 
Opgemerkt wordt dat er signalen opgevangen zijn dat marktkoopmensen de kosten voor 
een standplaats op de Jaarmarkt wel erg hoog vinden. Daarom wordt in overweging 
gegeven daar nog eens naar te kijken. 
 
8. Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 
9. Sluiting 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng nu in deze vergadering en voor de 
afgelopen periode. Hij betreurt het gegeven dat er door omstandigheden de afgelopen 
periode niet echt stappen gezet konden worden ten behoeve van de weekmarkt. Hij 
onderstreept de uitgesproken dank voor de inzet in de gehele afgelopen periode middels 
een attentie. Vervolgens sluit hij de vergadering. 
 
 
Weert, 30 januari 2018 
 
 
 
F. van Eersel      W. Gootzen 

voorzitter Marktcommissie    secretaris Marktcommissie 


