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Toelichting  

In het coalitieprogramma 2018 – 2022 is onder punt 3.3.3. het volgende vermeld: 

  

“Ingezet wordt op behoud van de aantrekkelijkheid van de zaterdagmarkt, waarbij gestreefd 
wordt naar een meer gevarieerd aanbod. In overleg met de markt en winkeliers wordt meer 
ruimte gecreëerd voor horeca terrassen op het plein” 

 
In het Centrum Platform Overleg (overleg met winkeliers, markt en vastgoed) van 15 oktober 2018 is 
over dit onderdeel in het collegeprogramma afgesproken dat de gemeente binnen één maand een 
plan van aanpak opstelt voor het proces dat moet leiden tot verdere uitvoering van dit punt in het 
coalitieakkoord. 
 
De volgende aanpak wordt hiervoor voorgesteld: 
 
 

1. Gegevens verzamelen die van toepassing zijn op dit traject. Daarbij gaat het o.a. om de 

marktverordening, tekeningen eerdere verkenningen en van belang zijnde gegevens. Dit is 

niet bedoeld om de ruimte te bepalen waarbinnen ontwikkelingen kunnen plaatsvinden maar 

eerder ter informatie/ beeldvorming;  

 

(Actie gemeente)    maand december 2018 

 

2. Intern bespreken van gegevens (groen, vergunningen, ct). Dit is bedoeld om een globaal 

beeld te krijgen van de voorliggende situatie en het vervolg proces; 

 

(Actie/ initiator gemeente)    maand januari 2019 

 

3. Bepalen gemeenschappelijke uitgangspunten markt/ winkeliers/ gemeente en bezoekers. 

Bezien in welke vorm dit moet (bijvoorbeeld door middel van interviews/ enquête en 

vervolgens een gezamenlijke bespreking).  

 

Een onafhankelijke partij hiervoor inschakelen die dit proces gaat begeleiden.  

 

(Actie collegevoorstel gemeente)  maand januari / februari 2019 

 

4. Bepalen actoren markt, winkeliers en gemeente (werkgroep) voor het vervolg proces. De 

spelregels voor dit proces moeten vooraf bepaald en gedragen worden. De gemeente is partij 

vanuit de aanwezige kennis maar niet om te sturen op de uitkomst.  

 

Gesproken wordt vanuit de gezamenlijke uitgangspunten die partijen binden (punt 3). Gedacht 

wordt aan 4 sessies waarbij alle actoren terugkoppelen naar hun achterban.  

 

(Actie onafhankelijke procesbegeleider)  loopt tot juli 2019 

 

5. Samenbrengen van de uitkomsten en dit terugkoppelen aan de werkgroep. Draagvlak is 

essentieel voor een eventueel vervolg. 

 

(Actie onafhankelijke procesbegeleider)   september 2019 

 

6.  Opstellen eventueel benodigde besluitvorming. 

 

(Actie gemeente)    oktober 2019 


