
Tijdlijn verplaatsing markt Woudenberg:

07-11-2019 gesprek geweest bij Gemeente over verplaatsing van de zaterdagmorgenmarkt

Met de volgende opties: Kerkplein

Voorstraat

Poortplein

P-terrein naast het cultuurhuis

P-terrein parklaan

13-11-2019 gesprek gehad tussen Gerrit Schimmel en Gemeente

18-02-2020 gesprek geweest bij brandweerkazerne, daar diverse opties doorgesproken,  dat het 

Poortplein te klein is, dat dit een evenemententerrein is waardoor de markt in gevaar komt.

Er is toen medegedeeld dat alleen Haantjesdag een issue zou zijn ,hier zouden wij dan proberen een 

oplossing voor te vinden, verder aangeven dat wij ons zouden  beramen op onze keuze

Deze keuze hebben wij gemaakt-P-terrein naast cultuurhuis, hiervoor hebben wij ook een platte 

grond gemaakt en zoals te zien is staan wij niet klep aan klep zoals door de gemeente beweerd wordt 

dat dat een reguliere opstelling is  



04-03-2020 college advies met daarin de voors en tegens van diverse locaties,  komt erg naar 

voren dat onze keuze cultuurhuis niet mogelijk is i.v.m. verkeersveiligheid

05-03-2020  2  collega,s hebben gesprek gehad met wethouder, die heeft ook aangeven dat op 

het p-terrein naast cultuurhuis de weg liever niet wordt afgesloten i.v.m. de brandweer

We hebben voorgesteld om op de weg een rijdende verkoopwagen neer te zetten die snel weg kan.

23-03-2020 Mail ontvangen van Geertjan vd Schans met zoals al eerder aangegeven heeft college 

besloten de zaterdagmorgenmarkt te verplaatsen naar het Poortplein, Het college is ervan bewust 

dat dit niet onze keuze is maar denken dat dit de meest geschikte locatie voor de markt is.

Bij deze mailing tevens aankondiging van opzegging vergunning Koningin Julianaplein en procedure 

aanvraag nieuwe vergunning, deze hadden wij dezelfde dag al in huis

14-04-2020 nogmaals collegebesluit ontvangen, tevens heeft een ieder onder bezwaar 

vergunning poortplein aangevraagd omdat anders onze verkoopplek in de knel komt.

20-05-2020 mailing ontvangen van Geertjan v d Schans. Tot onze grote verbazing worden daar 3-

5 evenementen genoemd, verder zouden wij zelf de gesprekken moeten voeren over het wel of niet 

kunnen staan

27-05-2020 Contact gehad met Yorrick Versteeg, in dit gesprek hebben wij aangegeven dat de 

optie Poortplein zoals besloten is door college voor ons te veel onzekerheid en te weinig ruimte  

biedt met  de corona en 1,5mtr samenleving, de verplaatsingen, geen parkeerplekken voor 

mindervalide, slechte bereikbaarheid voor auto,s .

Aangegeven dat wij voor optie p-terrein Parklaan te gaan, 

Dit is intern overlegt bij de gemeente en wij kregen inspraak op het nieuwe standplaatsenbeleid.

Dit is door ons gedaan op basis van een 8 tal argumenten ,goed gekeken en geluisterd te hebben 

naar onze klanten op de markt .

College zou hierover beslissen op basis van de diverse inspraaknotities.

09-07-2020  mailing ontvangen van Yorrick Versteeg , college blijft bij haar standpunt   om de 

markt te verplaatsen naar het Poortplein, wat corona betreft moeten we in een nieuw overleg 

treden om hiervoor een opstelling te maken.

27-07-2020 mailing ontvangen van Yorrick Versteeg , hierin wordt nogmaals aangegeven dat wij 

zelf met de organisatoren van diverse evenementen om de tafel moeten gaan, verder wil de 

gemeente met ons afspraak inplannen om opstelling te maken en meten.

11-08-2020 telefonisch contact gehad met Yorrick Versteeg, hierin meerdere malen aangegeven 

dat het staan op het Poortplein niet past i.v.m. te kleine ruimte ,wij daar geen coronaopstelling 



kunnen maken zoals we wel gewend zijn op het Julianaplein en wat zeer gewaardeerd wordt door 

onze klanten.

Toen nogmaals aangegeven dat wij het niet normaal vinden dat er zo met ons wordt om gegaan, en 

dat het erg raar is dat wij zelf ons plekje moeten regelen als er een evenement is

13-08-2020 mail ontvangen van Yorrick Versteeg,hij geeft aan dat het makkelijk past op het 

Poortplein. Verder wordt er ons verweten dat het proces onnodig stil ligt , hij geeft aan dat de 

gemeente op korte termijn vergunningen willen verstrekken.

Hier heb ik in het telefonisch gesprek al op gezegd dat er eerst andere dingen geregeld moeten zijn 

voordat er vergunningen worden verstrekt.

31-08-2020 gesprek gehad met wethouder en collegas, hierin duidelijk aangegeven hoe het 

allemaal is gegaan en waar onze onvrede van komt, wethouder vindt dat wij niet terug moeten 

kijken. Besluit Poortplein ligt vast ,corona of niet en wij moeten maar kijken hoe het gaat.

Nogmaals aangegeven dat het niet past op Poortplein, volgens afspraak zullen we 8 -09-2020 gaan 

meten en passen wordt er gezegd.

Verder gevraag hoe de tijden zijn opgenomen in de beleidsregels vanwege  opbouwen marktkramen, 

er zijn nl. collega,s die om 6 uur beginnen met opbouwen. Toen is er door Geertjan vd Schans 

medegedeeld dat er een passage in zou staan van opbouwtijden vanaf 5.45

03-09-2020 beleidsregels ontvangen, geen passage erin over de tijden. Hierover mailcontact 

gehad, er wordt gezegd dat er geen bezwaar is gemaakt op het beleid wat tijden betreft.

In onze vergunning aanvraag is hier wel degelijk door ons aangegeven dat er vroeg (06:00) wordt 

begonnen.

Er wordt gezegd dat er dan maar bezwaar op de vergunning moet worden gemaakt.

08-09-2020 overleg gehad, samen met 5 collega,s , Geertjan vd Schans en Dhr van Bemmel  fysiek 

gemeten, tot de conclusie gekomen dat het Poortplein in Coronatijd echt te klein is voor een 1,5mtr 

samenleving , verder is er besproken dat een reguliere opstelling ook niet past, en regulier is geen 

klep aan klep opstelling . dit is ook nooit door ons gecommuniceerd zoals er wel wordt beweerd

Geertjan v d Schans zou terugkoppelen dat het niet past in coronatijd en dat er dan evt. zou 

verplaatst worden die periode naar p-terrein Parklaan.

10-09-2020  mailing ontvangen van Geertjan vd Schans

Hierin geeft hij aan dat de reguliere opstelling past op het Poortplein,dat wij in coronatijd toch 

moeten staan op het Poortplein en dat  onze expertise nodig is om een goede routing te maken 

voor onze klanten op het Poortplein.



Verder wil de gemeente 29-09-2020 samen met ons gaan kijken naar een goede routing hiervoor

Ons inziens gaat er hier iets erg mis, vind de gemeente Corona niet erg genoeg om voor de inwoners 

van Woudenberg ruimte te creëren tijdens het boodschappen doen.

Het Poortplein is te klein.

30-09-2020 wij gaan  fysiek al onze verkoopwagens neerzetten op het Poortplein om te zien dat het 

past of niet past. Hopelijk neemt de gemeente naar aanleiding van deze meting haar 

verantwoordelijkheid.


