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Beste heren Wisseborn, Van Nieuwenhoven, Tijdgat en mevrouw Hoek,  
 
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen 
gesteld over vrijdagmarkt in combinatie met horeca in Breukelen. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1 
Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat er vier oplossingen zijn aangedragen die niet verder in 
behandeling zijn genomen. Graag vernemen wij van u welke oplossingen dit betreffen en waarom 
deze niet in behandeling zijn genomen? 
 
Antwoord 1 
De horeca-ondernemers hebben in hun brief aan de gemeente gevraagd om extra ruimte voor de 
terrassen op vrijdag. In de brief worden twee oplossingen benoemd: 

1. Markt anders indelen: extra kramen naar de Hazeslinger in het gedeelte dat we nu als 
additioneel marktterrein hebben aangewezen.  

2. De markt in zijn geheel verplaatsen naar de Markt tegenover Boom & Bosch. 
 

Daarnaast hebben wij nog twee andere oplossingen onderzocht: 
3. De gehele markt naar de Hazeslinger (noordelijk deel) verplaatsen. 
4. De gehele markt naar de Hazeslinger (zuidelijk deel) verplaatsen. 

 
Al deze oplossingen zijn in het college aan de orde gekomen en daarmee in behandeling genomen. 
Hieruit is de conclusie gekomen dat we helaas geen medewerking kunnen verlenen aan het verzoek 
van de horeca. Optie 1 geeft onvoldoende extra ruimte voor horecaondernemers om terrassen uit te 
zetten. De opties die te maken hebben met verplaatsing van de markt geven andere zwaarwegende 
knelpunten. Bij dit besluit om af te zien van verplaatsing van de markt hebben de volgende factoren 
een rol gespeeld: 
• De grote parkeerdruk in het centrum van Breukelen, met name op vrijdag. Een dusdanige 

vermindering van de parkeercapaciteit zal mogelijk leiden tot opstoppingen op de Straatweg 
en andere ongewenste verkeerssituaties; de verkeersveiligheid komt onder druk te staan. 

• De extra kosten die de verplaatsing met zich meebrengt (stroomvoorziening en civiel 
technische aanpassingen).  
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• Het betreft 1 dag per week en de andere 6 dagen en op de vrijdagavond na afloop van de 
markt kunnen de terrassen wel volledig uit staan. Bovendien mogen de horeca-ondernemers, 
waar mogelijk en met toestemming van de gemeente, op deze momenten hun terras 
uitbreiden zonder extra kosten. 

 
Vraag 2  
Is het college bereid om voor de markt van 19 juni de regie te nemen en in gesprek te gaan met een 
afvaardiging van de ondernemers van de markt en de horeca van de Kerkbrink om tot een oplossing 
te komen waar een breder draagvlak voor is? Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord 2 
 Ja. Wij hebben een gesprek georganiseerd tussen de marktondernemers en de horeca. Wij zien dit 
als een kans om een dialoog te starten welke leidt tot een betere samenwerking tussen markt, 
horeca en andere ondernemers op en rond de Kerkbrink. Dit gesprek heeft plaatsgevonden op 
vrijdag 26 juni. Op basis van dit gesprek is een vervolgafspraak gepland op 3 juli met als doel dat 
partijen nader tot elkaar komen. 
   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
Dennis Boekhout 
Programmamanager Sociaal Domein & Samenleving 
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Uw gegevens

Geslacht * man

Voorletters * A.L.

Achternaam * Wisseborn

E-mailadres * arjan-wisseborn@kpnmail.nl

Fractie * VVD

 

Schritelijke vragen ex. Art. 41

Onderwerp * Vrijdagmarkt in combinatie met horeca in Breukelen

Inleiding * Namens de raadsleden Onno Tijdgat, Jos van Nieuwenhoven en Arjan 
Wisseborn. Uit de media hebben Lokaal Liberaal en de VVD begrepen dat 
er door de toepassing van de Corona maatregelen op de vrijdagmarkt in 
Breukelen er onvrede is bij zowel de horeca op de Kerkbrink en de 
ondernemers op de markt. Na gesprekken met de diverse 
belanghebbenden kan in ieder geval geconstateerd worden dat de 
communicatie niet vlekkeloos is verlopen en niet geleid heeft tot een 
oplossing die voor alle betrokkenen meer aanvaardbaar is. Natuurlijk zijn 
er beperkingen door de vereiste Corona maatregelen maar naar onze 
mening is er te weinig in meer bevredigende oplossingen gedacht die met 
de betrokken ondernemers hadden moeten worden besproken. 

Vragen

Vraag 1 * Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat er vier oplossingen zijn aangedragen 
die niet verder in behandeling zijn genomen. Graag vernemen wij van u 
welke oplossingen dit betreffen en waarom deze niet in behandeling zijn 
genomen?
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Vraag 2 * Is het college bereid om voor de markt van 19 juni de regie te nemen en in 
gesprek te gaan met een afvaardiging van de ondernemers van de markt 
en de horeca van de Kerkbrink op tot een oplossing te komen waar een 
breder draagvlak voor is? Zo nee, waarom niet? 

 

Bijlagen

Voegt u een 
bijlage toe?

* nee
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