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Reden informatieverstrekking De raad op de hoogte brengen van lopende acties 
 
 

Collegebesluit 

De raad te informeren over de lopende acties ter versterking van de weekmarkten in onze 
gemeente. 
 

Toelichting/achtergrond 

Vooruitlopend op nieuw beleid voor de weekmarkten zijn diverse acties in gang gezet om de 
weekmarkten kwalitatief naar een hoger niveau te brengen. Het ontbreekt met name de 
weekmarkten in Sneek en Workum aan het gewenste kwaliteitsniveau om een positieve bijdrage te 
leveren aan de beleving van de steden. In het nieuwe marktenbeleid omschrijven we instrumenten 
die we willen inzetten om het kwaliteitsniveau te verhogen. Dit moet resulteren in 
toekomstbestendige markten die passen bij de regionale rol van de winkelgebieden van met name 
Sneek en die recht doen aan de historische binnensteden en de landelijke omgeving. Graag brengen 
we uw raad op de hoogte van de stand van zaken van deze acties. 
 
Locatie van de Sneker markt 
Er is een urgente noodzaak tot verbetering van de Sneker dinsdag- en zaterdagmarkt. De huidige 
locatie van de markt biedt weinig ruimte voor groei, zowel in aantal kramen als in kwaliteit en 
beleving. De uitbreiding van de terrassen in de binnenstad heeft een extra claim gelegd op de 
beperkte ruimte op bijvoorbeeld het Grootzand en Schaapmarktplein. Samen met 
marktondernemers, centrumondernemers, bewoners en de gemeenteraad gaan we de komende 
maanden aan de slag met verplaatsing van de markt. Nog voor de zomervakantie gaan we hierover 
met de marktondernemers in gesprek. Wellicht resulteert dit eerst in een pilot op een tijdelijke 
locatie. Gezamenlijk beogen we een permanente plek te vinden die ruimte biedt voor beleving en 
groei, die goed toegankelijk is en die grenst aan het kernwinkelgebied. 
 
Marktverordening  
De nieuwe marktverordening beschrijft vernieuwde vergunningsregels op basis van nieuwe 
wetgeving, nieuwe inzichten en nieuwe behoeften in een veranderende markt. De gemeente, de 
marktondernemers en de centrumondernemers willen, mede op basis van de nieuwe 
marktverordening, meer sturing kunnen geven aan het verhogen van de kwaliteit van de markt. De 
nieuwe marktverordening zal direct na het zomerreces aan uw raad worden voorgelegd voor 
akkoord voor terinzagelegging. 
 
Marktmeester 
Begin juli wordt gestart met de werving van een vaste marktmeester ter vervanging van de huidige 
inhuur. De marktmeester zal, naast organiserende en coördinerende taken, actief bijdragen aan de 



 

gewenste kwaliteitsslag. Hij of zij is tevens een aanspreekpunt aangaande de markt en handhaaft 
de regels van de marktverordening. 
 
 
Met de genoemde acties willen we op korte termijn een verbeterslag maken voor met name de 
Sneker weekmarkt. Die verbeterslag achten we op dit moment hard nodig. Het nieuwe marktbeleid 
verwachten we nog dit jaar aan uw raad voor te leggen. Hierin beschrijven we de instrumenten 
waarmee we samen met ondernemers willen sturen op de kwantiteit, kwaliteit, ondernemerschap 
en organisatie van en op de markten. We werken aan markten waar we trots op zijn en die waarde 
toevoegen voor de bewoners, ondernemers en bezoekers van onze gemeente. 
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