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Beste leden van de gemeenteraad,  

Op 6 oktober staat het onderwerp Standplaatsen opiniërend op de agenda van de raadscommissie. 

Ook hebben wij via internet kennisgenomen van de beantwoording door het college van uw  

technische vragen omtrent (het proces van) de bepaling van een nieuwe locatie voor de  

standplaatsen.  

Wij zijn erg teleurgesteld in de gang van zaken tot nu toe. Ondanks dat een verplaatsing van de markt  

voor ons sowieso zeer ongewenst is, hebben wij ons constructief opgesteld in het meedenken met  

alternatieve locaties. Wij verbazen ons zeer dat het college tot op heden geen bereidheid toont om te  

komen tot een gedragen oplossing en een zo goed mogelijke locatie voor de markt. Het college blijft  

vasthouden aan het Poortplein, ondanks onze grote bezwaren, en de beschikbaarheid van een betere  

locatie, te weten de Parklaan. Bijgevoegd is ons eerder schrijven met de bezwaren. Ook treft u bij  

deze brief een overzicht met de contacten die er geweest zijn met de gemeente.  

Een belangrijk punt is de fysieke ruimte op het Poortplein. Bij het nemen van zijn besluit tot deze  

locatie is het college er vanuit gegaan dat deze toereikend is. Op basis van onze gegevens blijkt dat  

de markt hier in werkelijkheid niet past (rekening houdend met diverse regels waar wij aan moeten  

voldoen). Ook vinden wij het belangrijk dat wij de corona-regels naleven en alle burgers de markt met  

een veilig gevoel kunnen bezoeken. Op het Poortplein zal een dergelijke opstelling al helemaal niet  

mogelijk zijn.  

Om te kijken hoe de opstelling in de praktijk uitpakt, zullen wij woensdagavond 30 september d.v. een  

proefopstelling plaatsen.  

Graag nodigen wij u uit om30 september 19.00 uur naar het Poortplein te komen. U kunt dan  

zien hoe de markt er op deze locatie uit zal zien.  

Wij hopen dat de gemeente Woudenberg zijn keus voor de nieuwe marktlocatie tijdig bijstelt en zo een  

vitale, toegankelijke markt behoudt. We weten allen: Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.  

Met vriendelijke groeten, 

de standplaatshouders: 

W. Broekhof, bloemen 

Fam. Koerten, kaas 

G. van den Bruinhorst, noten 

Fam. Huigen, brood en banket 

Fam. Schimmel, groeten en fruit 

Meesterpoeliers, kip en foodspecialiteiten 

 

 

 

Bijlagen 

1) eerder verstuurde brief aan de raadsleden 

2) tijdslijn communicatie gemeente  
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Vriendelijke groeten  

 

 

 


