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Toelichting:
Op 11 januari kregen we via Omrop Fryslân het bericht dat de markt van Sneek de afgelopen tijd flink is
ingekrompen. De marktkooplui geven aan dat dit onder andere te danken is aan de houding van de
gemeente en de ruimte die aan de horeca wordt geboden. Marktkooplui kregen de afgelopen jaren te
vaak andere plekken toegewezen en de gemeente heeft de boot afgehouden.
Op 12 januari heeft wethouder Dam in een reactie op Omrop Fryslân laten weten de markt in Sneek
graag te willen behouden en zich in te willen zetten voor een levende binnenstad.
Onderzoek wijst uit (https://www.cvah.nl/wp-content/uploads/2016/05/effectstudie-naar-langdurigemarktverplaatsingen.pdf) dat markten een positief economisch effect kunnen hebben. Wat D66 betreft
dus ook een goede reden om te streven naar een gevarieerde en vooral leuke markt in Sneek.
Het college wordt verzocht de volgende vragen* te beantwoorden :
1.

Herkent het college het beeld van de Sneker markt en het beeld dat door de marktkooplui wordt
geschetst? Kan het college aangeven op welke manier er overleg is geweest met de marktkooplui,
gmeente en de lokale (horeca)ondernemers en wat dit overleg heeft opgeleverd?
Antwoord:
De kwaliteit van de markt laat inderdaad te wensen over. De locatie Grootzand is te smal geworden
ten opzichte van de huidige steeds groter wordende marktwagens. De vroegere kramen waren veel
kleiner en smaller waardoor het probleem er toen niet was. Hierdoor moeten we ondernemers helaas
afwijzen en stagneert uitbreiding van de markt. Daarnaast eisen de coronaregels zijn tol. Een aantal
marktkooplieden moest in april wijken voor de terrassen en hebben een plek meer richting het
centrum gekregen waardoor versnippering is ontstaan wat de markt niet ten goede komt. De
marktkooplieden die echter een andere plek hebben moeten innemen willen liever niet meer terug
naar de oude plek en zijn tevreden. De versnippering maakt echter dat de markt in kwaliteit heeft
ingeboet.
Er is het afgelopen jaar regelmatig contact geweest met de marktkooplieden in het kader van een
tijdelijke verplaatsing van een aantal kramen. Dit contact was individueel ter plaatse en via de mail.
Er is regelmatig geëvalueerd betreffende de tijdelijke situatie ikv corona. De verplaatsing heeft altijd
in goed overleg plaatsgevonden. Uit de evaluaties kwam naar voren dat de versnippering van de markt
de kwaliteit niet ten goede komt en dat een groot aantal ondernemers de voorkeur heeft voor een
definitieve verplaatsing van de markt. Echter, er is ook verdeeldheid onder de marktkooplieden en
de mogelijke locaties. Een gezamenlijke bijeenkomst is tijdelijk uitgesteld ivm de coronamaatregelen.
Het was bij een grote groep de wens om fysiek bij elkaar te komen, helaas is dit nog niet gelukt.

Wel hebben inmiddels een digitale bijeenkomst gehad. Intern zijn we aan het onderzoeken welke
mogelijke locaties een kans hebben om een markt te situeren die wel voldoet aan de huidige eisen die
er worden gesteld.
2.

Speelt deze situatie, behalve in Sneek, ook op andere plaatsen in onze gemeente?
Antwoord:
In Bolsward speelt ook dat er, in het kader van de coronamaatregelen, wijzigingen hebben
plaatsgevonden om terrassen de ruimte te geven. Dit gaat allemaal in goed overleg.

3.

De wethouder geeft in zijn reactie aan dat een markt hoort bij een levende binnenstad. Onze fractie
juicht dit standpunt toe. Kan het college schetsen op welke manier gaat worden gewerkt aan de
herleving van de Sneker markt? Welke rol kan en wil de gemeente hierin spelen?
Antwoord:
De gemeente onderzoekt, n.a.v. de evaluatie met de marktkooplieden, de mogelijke locaties voor
verplaatsing van de markt. Daarnaast plannen wij een bijeenkomst in met de marktkooplieden en de
(horeca)ondernemers in de binnenstad, waar wij de gezamelijke wensen in kaart brengen. De partijen
zijn hiervan op de hoogte gebracht. We willen komen tot een gezamenlijke oplossing. Helaas zijn
eerdere acties hierin vastgelopen door de tegenstrijdige belangen van de partijen. We hopen in dit
traject een doorslaggevende rol te kunnen gaan spelen.

4.

Kan het college schetsen wie er wordt betrokken bij het overleg over de toekomst van de markt en
hoe zij wil borgen dat er in harmonie beslissingen worden geboden die zowel ruimte bieden aan de
markt én de lokale (horeca) ondernemers?
Antwoord:
Wij zetten in op een kwalitatief goede markt voor de Sneker binnenstad en voor de ondernemers in
het algemeen. Dit betekent dat alles in gezamenlijk overleg plaatsvindt. Wij kunnen echter niet
voorkomen dat niet iedere marktkoopman/ondernemer zich hier in kan vinden. Ergens moet namelijk
een knoop doorgehakt worden, die een ander kan raken.

5

Kan het college aangeven op welke termijn zij resultaten wil laten zien t.a.v. de Sneker markt en op
welke manier zij resultaten zal terugkoppelen aan de raad en de raad verder betrekken?
Antwoord:
Afhankelijk van de uitkomst van het overleg over de locaties, dient besluitvorming plaats te vinden.
Vervolgens wordt de uitvoering verder opgepakt, zowel juridisch als fysiek op de betreffende locatie.
We streven ernaar voor de zomer duidelijkheid te hebben over de locaties en of de markt definitief
wordt verplaatst en zo ja, dan hebben wij één of twee mogelijke nieuwe locatie’s in beeld. De
eventuele verplaatsing van de markt is een bevoegdheid van ons als college. Wij houden de raad actief
op de hoogte van de ontwikkelingen hiervan.

Tussenantwoord (indien van toepassing): Opmerking

