Indienen van een MOTIE aan
de gemeenteraad ex artikel
29 van het Reglement van
orde voor de gemeenteraad

Onderwerp: Weekmarkt Gemert
De motie wordt ingediend door: Dini Methorst-van Kessel, fractie Lokale Realisten

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Verzoek om de volgende motie voor behandeling aan de raad voor te leggen:
Breng de markt terug op het Ridderplein

“De raad van de gemeente Gemert-Bakel, in vergadering bijeen op 16 december 2021

Overwegende dat:
•

Sinds 1 november de Gemertse weekmarkt weer in de Nieuwstraat staat;

•

In de periode vóór 1 november vele positieve ervaringen zijn opgedaan met deze
weekmarkt op het Ridderplein;

•

De klant bij de marktkoopman koning is, en voor ons gemeentebestuur onze
inwoner de belangrijkste klant en dus koning is;

•

Inwoners desgevraagd in meerderheid en duidelijk hebben aangegeven de markt
liever op het plein dan in de straat te hebben;

•

Het Ridderplein in de volksmond van oudsher als het “Mertveld” bekend staat en
nog steeds als natuurlijke plaats voor de markt wordt gezien;

•

De markt op het plein een goede sfeer, reuring en bedrijvigheid geeft,
gecombineerd met een voldoende veiligheid en ruimte voor personen;

•

Het Ridderplein zonder omleidingen een betere bereikbaarheid kent voor alle
verkeer inclusief de zwaardere voertuigen van kooplui en de voertuigen van
hulpdiensten;

•

De stroomvoorziening als ook de sanitaire voorzieningen op en rond het
Ridderplein beter zijn;

•

Minder valide marktbezoekers, zeker wanneer zij zijn aangewezen op een rollator
of scootmobiel, in de Nieuwstraat meer hinder ervaren. Deze hinder nog sterker
ervaren wordt wanneer de weersomstandigheden verslechteren;

•

De voorkeur vanuit onze inwoners daarom zeer begrijpelijk is;

Roept het college op om:
De weekmarkt Gemert te situeren op het Ridderplein.

en gaat over tot de orde van de dag
Ondertekening door de indiener(s) van de motie,
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Voor
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