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Geachte mevrouw Nuyts,

Vraag 1:
Bent u bereid de marktkooplieden compensatie aan te bieden in welke vorm dan ook?
Antwoord 1:

Vragen ex art. 48 RvO
inzake

Onderstaand treft U de beantwoording aan van de vragen die uw fractie gesteld heeft in kader van
artikel 48 van het Reglement van Orde.

Ja, via bijgevoegde brief zijn alle ondernemers van de woensdagmarkt in de gelegenheid gesteld een
verzoek tot schadevergoeding in te dienen.
Vraag 2:
Bent u bereid om in de verordening op te nemen dat als de markt onverwacht niet door kan gaan op
het marktplein, dat voortaande markt uit kan wijken naar het Vrijthof? Of indien het Vrijthof is bezet
een ander plein?
Antwoord 2:

Deze mogelijkheid is al opgenomen in de geldende regelgeving. In het marktreglement Maastricht,
de uitwerking van de Marktverordening, ligt vastgelegd dat het college kan besluiten een markt op
grond van dringende redenen te laten plaatsvinden op een andere dag, op een ander tijdstip of op
een andere plaats dan gebruikelijk.
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Het verplaatsen van de markt naar het Vrijthof in verband met de huldiging van Tom Dumoulin was
helaas niet te realiseren. Zo moeten om de markt te plaatsen op het Vrijthof onder andere
stroomvoorzieningen worden getroffen, voorzieningen voor de verankering van de kramen worden
gerealiseerd en de Kiosk worden verplaatst. Dit lukte niet binnen het korte tijdsbestek dat
beschikbaar was.
Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht,
Wethouder Wmo, Welzijn, Buurten, Burgerparticipatie en Vergunningen

Jack Gerats
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