
 

 

 

College Burgemeester en Wethouders van Valkenswaard 

t.a.v. de heer Th. Geldens 

 

Betreft: Bedenkingen weekmarkt 

Valkenswaard: 4 maart 2022 

 

Geachte heer Geldens, hallo Theo,  

 

De fractie Samen voor Valkenswaard heeft in december 2021 vragen gesteld over de door het college 

gewenste verplaatsing van de weekmarkt. De verplaatsing houdt in dat de gehele weekmarkt op het 

plein van de Markt komt te staan. Onze vragen zijn schriftelijk beantwoord. Tijdens het vragenhalfuur 

op 24 februari 2022 hebben wij n.a.v. uw antwoorden aanvullende vragen gesteld. Op basis daarvan 

heeft u de raadsfracties de mogelijkheid geboden om voor 8 maart 2022 eventuele bedenkingen 

tegen het plan kenbaar te maken. U zou de bedenkingen dan weer gebruiken tijdens uw gesprek met 

Stichting Weekmarkt Valkenswaard. Samen voor Valkenswaard maakt graag gebruik van de geboden 

gelegenheid. 

 

Als raadsfractie en partij zijn wij van mening dat de weekmarkt niet moet worden teruggebracht naar 

alleen het plein van de Markt. Wij hebben daar de volgende redenen voor. 

1. Voor zover wij begrijpen van de Stichting Weekmarkt Valkenswaard komen zij op het plein 

200 m2 te kort om alle kramen e.d. op het plein kwijt te kunnen. Als dit waar is dan zijn wij 

overigens van mening dat de stichting dit ook kan aantonen. Wij verzoeken u dit bij het 

stichtingsbestuur te vragen tijdens uw overleg. Een plattegrondtekening doet wonderen, lijkt 

ons. 

2. Het plein van de Markt is weliswaar groter dan voorheen, maar ondertussen hebben wij 

sterk onze twijfels of dat ook nuttige meters zijn voor de weekmarkt. Dit overigens 

gebaseerd op gegevens van het bestuur van de stichting. Er zijn grote groenvakken gemaakt. 

Er is uitbreiding van de terrassen mogelijk bij zowel de Kunstkeuken als Miss Coffee. Zet dit af 

tegen het grotere aantal kramen en of standhouders die er wekelijks zijn (meer dan 

voorheen in de oude situatie) dan denken wij dat de nuttige meters niet afdoende zijn. of uw 

plannen hebben direct gevolgen voor de Kunstkeuken en Miss Coffee omdat ze dan hun 

grotere terrassen niet kunnen gebruiken. In beide gevallen dus niet echt positief. 

3. Corona heeft aangetoond dat onderlinge afstand wenselijk kan zijn. Maar dat geldt ook 

zonder ziektes of pandemie. In de oude opzet van de weekmarkt veroorzaakte de drukte 



 

 

vaak opstoppingen. Mensen met rollator of rolstoel of kinderwagen werden daardoor vaak 

belemmerd in de mobiliteit. De één vindt dat charmes van de markt maar dat geldt niet voor 

iedereen. In die zin zijn wij van mening dat hier ook de Agenda 22 van toepassing is.  

4. De ruimere opzet van de markt krijgt – zo blijkt uit een onderzoek van de stichting – veel 

bijval van bezoekers. Wij steunen dit graag.  

5. Door de omvang terug te brengen naar het plein van de Markt beperk je automatisch de 

mogelijkheden voor vermaak en of voor extra standhouders. Zeker vermaak door muziek van 

geringe omvang naar grotere groepen geven juist onze weekmarkt dat extraatje dat je 

eigenlijk nergens vindt. Het is ook juist deze opzet die heel veel bezoekers uit België, uit de 

regio en uit Valkenswaard naar de weekmarkt trekt. Inkrimpen van het aantal vierkante 

meters en de drukte die het daarmee vergroot, zou averechts kunnen werken. Dat zullen de 

marktmensen maar ook onze detailhandel ons niet in dank afnemen. 

6. Ons centrum moet autoluw worden. Al sinds jaar en dag gebeurt dit op de ‘harde’ manier bij 

evenementen, kermis, braderieën en de laatste twee jaar ook bij de weekmarkt. Dan kan de 

rijbaan kennelijk ook worden afgesloten. Indien u gefundeerde reacties hebt van Bravo of 

van andere groeperingen die dit ongewenst vinden, dan horen we dat graag. Als u die niet 

heeft, dan is de afsluiting kennelijk voor verkeersdeelnemers geen erg groot probleem. 

Overigens denken wij wel dat fietsers soms anders willen. Maar door de vormgeving van de 

Westzijde van de Markt en dan vooral de niet eerder zo geplande terrassen, zijn mogelijk 

debet aan dat deel van de vraag of kritiek. 

 

Op dit moment zijn dit onze belangrijkste bedenkingen die wij u willen meegeven voor het gesprek 

met de stichting maar ook voor de besluitvorming binnen het college. Tijdens het vragenhalfuur heb 

ik u ook gevraagd om de nieuwe raad de gelegenheid te bieden over dit onderwerp te spreken, als 

het college besluit om de weekmarkt alsnog op het plein laat plaatsvinden. Ik hoop niet dat u dat 

besluit. Doet u dat toch dan hoop ik dat de nieuwe raad zich hier nog over kan uitlaten. 

 

Groet 

Namens Samen voor Valkenswaard 

 

 

Fred Emmerik 


