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Onderwerp : Verplaatsing standhouders
Geachte heer /mevrouw , leden van de gemeenteraad .
Onderstaande ondernemers zijn de marktondernemers van de zaterdagmarkt aan het Koningin -Julianaplein .

Wij schrijven u deze brief omdat de gemeente Woudenberg ons naar ons overtuigd gevoel in de kou laat staan .Zoals de leden van de gemeenteraad waarschijnlijk allemaal weten is het parkeerterrein op het Koningin
Julianaplein verkocht om daar een appartementencomplex te bouwen . Dit betekent dat onze standplaats opzaterdag eenzijdig door de gemeente Woudenberg is beëindigd . Wij hebben van de gemeente andere optiesgekregen en na veel overleg bleven de opties Poortplein en Parklaan over. Wij hebben hier gezamenlijk overleg overgehad en dachten in eerste instantie dat de optie Poortplein de beste van de slechtste was voor ons , we zoudenslechts een keer per jaar vanwege Haantjesdag moeten verplaatsen en / of evt . wegblijven voor een andere dag .
Na deze keuze bekend te hebben gemaakt bij de gemeente Woudenberg is ons tijdens een online -vergaderingmedegedeeld dat dit wegblijven niet een keer is maar wel liefst vijf keer zou zijn omdat de evenementen op het
Poortplein voorrang hebben op de zaterdagmarkt. Verder dat wij als standhouders zelf het overleg moeten voeren
met de desbetreffende evenementenorganisaties. In het overleg hebben wij ook nog een aantal puntenaangedragen over het Poortplein zoals de mindervalide parkeerplekken , de ontsluiting langs het terras van
ijsspeciaalzaak en nog enkele punten .Al deze punten staan in de zienswijze samen gestuurd met de nieuwe beleidsregels . Na deze online vergadering
hebben wij unaniem als marktondernemers ervoor gekozen om de eerder gemaakte keuze voor het Poortplein teveranderen naar de Parklaan . De keuze voor de Parklaan is mede omdat op het Poortplein het voor ons heel onzeker
is met het huidige APV- beleid , toegelicht in onderstaande punten .
-Op de Parklaan ondervinden wij geen last van verplichte verplaatsing-Op de Parklaan is goed de mogelijkheid om de markt in een corona opstelling uit te voeren
-op de Parklaan is wel de ruimte voor mindervalide parkeerplekken-op de Parklaan hebben we als ondernemers wel gelegenheid om de vrachtauto's te plaatsen met daarin de voormarkt benodigde voorraad
Helaas heeft B &W besloten dat deze genoemde punten geen punten zijn die zwaar genoeg wegen om de keuze teveranderen en blijven bij het besluit om de zaterdagmarkt te verplaatsen naar het Poortplein .
Wij voelen ons als ondernemers niet serieus genomen , temeer omdat hierover er veel overleg is geweest met de
gemeente en dan moeten we vernemen dat alles wat we hebben aangedragen niet zwaar genoeg weegt voor eenverandering . Kennelijk wegen belangen van andere partijen zwaarder dan de belangen van de marktondernemers .We voelen ons in onze standpunten gesteund door onze bezoekers van de markt.



Onze gezamenlijk vraag aan de gemeenteraad is of er nog eens serieus naar deze zaak gekeken kan worden en
wellicht hierover vragen gesteld kunnen worden . Het gaat in deze zaak om de gezamenlijke belangen van deondernemers en de inwoners .

Deze brief is ondertekend mede namens onderstaande marktondernemers :


