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Betreft: Beantwoording raadsvragen fractie VVD

Geachte leden van de raad,
Op 2 maart 2021 hebben wij vragen van de VVD fractie ontvangen betreffende marktkramen aan
de Julianastraat. Onderstaand treft u de beantwoording van de vragen aan.
De VVD fractie merkt op dat de mobiele marktkramen, met name op donderdag en vrijdag, niet
conform de wet- en regelgeving staan geparkeerd. Dat dit zorgt voor parkeeropstopping, slecht
zicht voor weggebruikers en onveilige situaties.

1. Welke acties zijn er sinds december ondernomen richting de exploitanten van deze ‘mobiele
winkelkarren’ en de omgeving?
De betreffende standplaats is al vele jaren gestationeerd op dezelfde plek in de Julianastraat. Alle
marktkramen die er staan, staan conform hun vergunning en worden daar ook op gecontroleerd.
Hierin zijn geen overtredingen geconstateerd. De betreffende ondernemer van de groentekraam
heeft inmiddels de grote bus niet meer in zijn bezit, maar hij heeft een kleiner voertuig. Hierdoor is
de gevaarzetting m.b.t. de te grote bus niet meer aanwezig. De dissel van de marktkraam kan
daarentegen niet verwijderd worden van de marktkraam. Ter voorkoming van ongelukken wordt
hier een lint opgehangen en/of een pion bij gezet.
2. Kan het college verklaren waarom er niet handhavend wordt opgetreden en wekelijks deze
onveilige situatie nog steeds aanwezig is?
De Julianastraat is een drukke weg met veel verkeer (voor de scholen, winkels, marktkramen)
waardoor opstoppingen en onoverzichtelijke situaties niet structureel voorkomen kunnen worden.
Over deze locatie komen sporadisch overlast meldingen binnen bij de gemeente. Indien de Boa’s
tijdens hun surveillance (of naar aanleiding van een melding) constateren dat er voertuigen
verkeerd geparkeerd staan zullen zij eerst een waarschuwing geven voordat zij overgaan tot
handhaving. Dit heeft tot nu toe het gewenste effect.
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3. Hoe verwacht het college in de toekomst met deze situatie om te gaan?
De betreffende locatie blijft onder de aandacht van de boa’s en er zal indien noodzakelijk
handhavend worden opgetreden. Daarnaast wordt onderzocht of het noodzakelijk is om nadere
regels op te stellen omtrent afmetingen en locaties van standplaatsen (het zogenoemde
standplaatsenbeleid). Deze nadere regels kunnen ons in de toekomst helpen om eenduidig te
handhaven tegen ongewenste situaties.
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