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Vraag:
Tijdens de weekmarkt word ik met grote regelmaat aangesproken door bezoekers van deze markt.
Helaas geen enkel positief geluid. Ook worden de prikpost, de aanliggende garages en de
huisartsenpraktijk ernstig belemmerd door de positionering van deze markt, met name patiënten die
alleen met gebruik van een auto de arts of de prikpost kunnen bezoeken. Nu de plannen voor de
herinrichting van het grote plein van de markt ook ten uitvoer worden gebracht graag antwoord op
volgende vragen.
Blijft de markt op dezelfde plaats tot aan het einde van de totale renovatie van de markt? Hoelang
blijft deze situatie nog voortduren en zijn de arts, prikpost en belanghebbenden van de garages
hierover geïnformeerd?
Hoe wordt de huidige weekmarkt ingedeeld wanneer de seizoensplanten weer een plek moeten
krijgen en de doorgang voor de arts gehandhaafd moet blijven?
Hoeveel marktkramen zijn er opgezegd door de ontstane situatie en onvrede over de huidige plaats
van de weekmarkt?
Antwoord:
Blijft de weekmarkt op dezelfde plaats tot aan het einde van de totale renovatie van de Markt?
Antwoord:
Ja, de weekmarkt blijft tot oplevering van het marktplein gesitueerd op het Carillonplein.
Zijn de artsenpraktijk -prikpost - garages te bereiken?
Antwoord:
Ja, alle instanties zijn bereikbaar.
Is de indeling veranderd?
Antwoord:
De indeling verandert niet. De weekmarkt heeft al jaren deze opstelling, de artsenpraktijk blijft
bereikbaar.
Is er onvrede onder de marktkooplui en hoeveel opzeggingen er zijn geweest.
Antwoord:
Ja, er is onvrede onder de marktkooplui. Dit betreft o.a. het teruglopen van het aantal bezoekers, maar
dat is mede te danken aan de winterse omstandigheden. Er zijn 3 kooplieden gestopt:
één wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, één koopman overwoog al tijden om te
stoppen en één koopman wegens de huidige omstandigheden.
Er wordt wel wat aan gedaan door het plaatsen van borden en perspublicaties.
Overigens hoeft niet alles in een negatief daglicht geplaatst te worden. De weekmarkt van
Valkenswaard heeft kennelijk nog een dermate positieve uitstraling dat wij wekelijks nog 3
aanvragen krijgen voor een vaste standplaatsvergunning voor de weekmarkt van Valkenswaard.

