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Aanwezig:
Gemeente Voorschoten:

wethouder N. Mol, Wouter Minkhorst
(bedrijfscontactfunctionaris) , Otto Stolp (handhaving), Kimm
Veurman (verslag)

Horeca centrum Voorschoten:

Paul Bruijnzeels, Mariëtte Lange en Pieter van den Berg

Marktcommissie:

Bea Westgeest, Marco Spiegeler, Gerard Hoppenbrouwer

Marktmeesters:

Natasja Lorsheijd en Marcel de Roo

Opening en doel van overleg
Wethouder Mol laat weten dat de gemeente Voorschoten het centrum als de huiskamer van
Voorschoten ziet. We willen het centrum een stap omhoog brengen. Om dit te laten slagen zijn de
markt en de horeca van essentieel belang. Als gemeente hechten we er belang aan dat de markt en
horeca op elkaar zijn afgestemd en elkaar versterken. We willen kijken hoe we met elkaar in gesprek
kunnen gaan om dit te bereiken. Er is inmiddels gesproken met de bewoners van het centrum, de
centrumwinkeliers, de horeca en ook de markt. De Taskforce Dorpscentrum Voorschoten wordt
uitgebreid. Bedoeling is dat alle stakeholders van het centrum hierbij zijn aangehaakt zodanig dat alle
partijen zich voldoende vertegenwoordigd en betrokken voelen.
Bea Westgeest vertelt dat de Voorschotense weekmarkt een goede markt is. De nieuwe
marktcommissie is bezig met het bedenken van acties om meer mensen naar de markt te trekken.
De markt staat nu in een stippellijn. Kraam, een stukje open voor terras, en dan weer een kraam. De
marktcommissie geeft aan dit acceptabel is. De horeca laat weten nu ook tevreden te zijn. De
achterkant van de snoepkraam heeft momenteel een blauw zeil dat geen fraai gezicht is vanaf het
terras. Afgesproken wordt dat de marktmeester aan de snoepkraam vraagt of er een doorzichtig zeil
kan worden gebruikt.
•

Binnenkort wordt gemeten hoe de nieuwe aanbieder, opvolging van de notenkraam op de
markt kan staan.

•

Wethouder Mol geeft mee dat er ook op diversiteit van aanbod gelet kan worden. Een
Afwisselende markt passend bij het DNA van Voorschoten (Historisch, bereikbaar en
ontmoeten) versterkt het centrum nog meer.

Afspraken en proces
Wouter Minkhorst licht toe wat de gemeente Voorschoten op basis van alle gesprekken met de
stakeholders heeft bedacht. Dit wordt nog besproken met de Taskforce Dorpscentrum Voorschoten en
behoeft nog nadere uitwerking.
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•

Conform het markreglement Voorschoten 2012 wordt de markt wekelijks gehouden op vrijdag
van 09:00 uur tot 16:30 uur in de Voorstraat (gelegen tussen de splitsing Treubstraat –
Molenlaan en de splitsing Voorstraat – Koninklijke Marinelaan).

•

Het is conform het marktreglement verboden om 3 uur voorafgaand aan de markt en 1,5 uur
na sluiting van de markt met een voertuig goederen aan of af te voeren op de locatie waar de
markt wordt gehouden.

•

De vergunninghouders (marktlieden) krijgen vaste standplaatsen voor het gehele jaar
toegewezen. Er is dus geen sprake van een zomer of winterseizoen.

•

Om het centrum zoveel mogelijk te versterken dient de aanwezigheid van markt en horeca
optimaal te functioneren. Een goede samenhang tussen horeca en markt verlengt de
verblijfsduur en stimuleert uitgaven. Dit houdt in dat er ter hoogte van de terrassen niet
aaneengesloten maar in blokvorm marktkramen dienen te staan. Als het ware om en om;
enkele meters terras, dan een marktkraam dan weer enkele meters terras.

•

Om de terrassen (en daarmee de horeca) goed in het zicht te houden tijdens de weekmarkt kan
het terras (tegen huurbetaling en na opname daarvan in de exploitatievergunning) tot aan de
parkeer werende paaltjes van de voorliggende parkeervakken worden geplaatst. De terrassen
komen daarmee als het ware een stukje de markt op. Terrasbezoekers kijken hierdoor niet
meer volledig naar de achterkanten van marktkramen. De inrichting van de terrassen dient
zodanig te zijn dat bij sluiting van de markt de marktwagens door een voertuig kunnen worden
weggetrokken. Hierdoor is de ruimte voor terrasuitbreiding beperkt. De praktische
haalbaarheid dient nader onderzocht.

•

Ter hoogte van het Museum Voorschoten dient, ter versterking van de toeristische attractiviteit
van het centrum gedurende de weekmarkt, de indeling van dien aard te zijn dat het zicht op de
ingang van het museum behouden blijft.

•

Ook ter hoogte van De Ru dient een doorgang te zijn. De Ru heeft een ontheffing waardoor
zijn voertuigen stapvoets over de markt mogen rijden om leveranties uit te voeren. De Ru dient
het eerste deel over de markt te rijden en ter hoogte van de visboer achter de marktkramen
langs richting zijn winkel te rijden. Hiermee wordt de veiligheid van de marktbezoekers zoveel
mogelijk gewaarborgd.

•

De bereikbaarheid voor hulpdiensten dient gedurende de duur van de markt altijd
gegarandeerd te zijn.

•

De stroomkabels over de weg naar de marktkramen dienen zodanig te worden gelegd en
bedekt dat bezoekers van het centrum er niet over kunnen vallen.

•

Conform het huidige marktreglement is het verboden voertuigen, waarmee goederen over de
warenmarkt worden of zijn aangevoerd, door de vergunninghouder op de markt aanwezig te
hebben. Deze mogen dus niet achter de marktkramen worden geplaatst, behouders bij
bestaande standplaatshouders die deze rechten hebben gekregen. Nieuwe standplaatshouders
krijgen deze rechten niet.

•

Twee keer per jaar wordt met de wethouder een Markt/Horeca overleg georganiseerd (Begin
zomerseizoen, begin winterseizoen).

Handhaving
Gerard Hoppenbrouwer laat weten soms een half uur bezig te zijn met weg rijden. Dit omdat er auto’s
geparkeerd staan ter hoogte van de apotheek. De apotheek gaat binnenkort verhuizen. Naar
verwachting staan er dan geen auto’s geparkeerd.
Ook vraagt hij wie de rubber matten voor over de stroomkabels gaat aanschaffen en leggen. De
ondernemers willen deze (vieze) matten niet in de wagens hebben. In veel andere gemeenten worden
de matten door de gemeente ter beschikking gesteld en worden deze beheerd door de kramenzetter.
Dit punt moet nog worden uitgezocht wie de gaat kosten betalen.
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Gesproken wordt over handhaving. Wethouder Mol laat weten dat er verkeersschouw wordt gedaan.
Wouter Minkhorst vult aan dat dit gebeurt als alle maatregelen zijn uitgevoerd.
Niets meer aan de orde zijnde dankt wethouder Mol alle aanwezigen voor hun komst.
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