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Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad
gesteld door Jaap van der Does van de fractie van LijstvanderDoes over de Luikse markt
op het Exercitieveld

Beantwoording van de vragen:
1. Is het verlenen van deze vergunning voor 9 koopzondagen conform de geldende bepalingen en
waarom is dit niet gelimiteerd tot 8 koopzondagen?
In de krant van woensdag 1 juni 2016 stonden onder het kopje 'Verleende vergunningen evenementen S
activiteiten' abusievelijk 9 vergunde data. In eerste instantie waren door organisator BB-evenementen
daadwerkelijk 9 data aangevraagd. Naar aanleiding van overleg met het college is het aantal toegestane
evenementen teruggebracht tot 3. De bekendmaking is in de krant van 8 juni gerectificeerd. De vergunning
geldt voor de volgende data: 19 juni, 3 juli en 28 augustus 2016.
Overigens willen wij benadrukken dat het hier niet om koopzondagen gaat maar om evenementen.
2. Is het juist dat er zowel tweedehands als nieuwe artikelen mogen worden verkocht?
Ja.
3. Is het College met ons van mening dat het verlenen van deze vergunning ten koste gaat van de
omzet van de Woerdense winkeliers?
Gelet op de omvang van het evenement zijn wij van mening dat de concurrerende werking voor de
Woerdense winkeliers beperkt is.
4. Hoe kan het dat de vergunningverlening op 1 juni gepubliceerd wordt terwijl de activiteiten reeds
op 27 maart 2016 zijn aangevangen?
Zoals uit het antwoord op vraag 1 blijkt, vond de eerste Luikse markt plaats op 19 juni 2016. De vergunning
voor alle drie de markten is verzonden op 23 mei 2016, oftewel: voordat de eerste Luikse markt plaatsvond.

Bijlagen:
De ingekomen brief met corsanummer: 16.013833
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