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Gemeente Helmond

Visie op de Markt
Herinrichting en Warenmarkt
Leeswijzer
Voor het toekomstig functioneren en de herinrichting van de Markt in Helmond dienen keuzes te
worden gemaakt, waarbij de gemeenteraad als bevoegd gezag de belangen wikt en weegt.
Deze rapportage vormt een handleiding om tot een evenwichtige verbinding tussen de
verschillende functies en belangen te komen.
Hoofdstuk 1 biedt een uitgebreide samenvatting met conclusies. Hierna worden in hoofdstuk 2
de uitgangspunten voor herinrichting en in hoofdstuk 3 de uitgangspunten voor de warenmarkt
besproken.
Hoofdstuk 2 en het voorlopig ontwerp voor herinrichting van de Markt vormen de uitwerking van
de eerdere plannen (Structuurplan Centrum en Masterplan Centrum).
In Hoofdstuk 3 wordt de warenmarkt in Helmond gespiegeld aan landelijke tendensen zoals
verwoord in "Markt op Maat" en "Markt in Beeld" van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD)
en de Centrale Vereniging Ambulante Handel (CVAH) en vertaald in aanbevelingen voor de
warenmarkt.
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1 SAMENVATTING EN CONCLUSIES
1.1 Inleiding
De gemeente Helmond heeft als doel geformuleerd om een sterk economisch centrum in de
regio te blijven, met een breed scala aan voorzieningen en winkels en continue bedrijvigheid
voor consumenten en ondernemers. Hiertoe wordt in de komende jaren een complementair
nieuw centrumdeel tot ontwikkeling gebracht, maar eerst wordt het bestaande centrum
opgewaardeerd.
De Herinrichting van de Markt is onderdeel van het Programma voor het bestaande centrum,
waar de operatie "Kwaliteitsimpuls" wordt doorgevoerd.
De markt is van oudsher het Forum, de ontmoetingsplek in het bruisende centrum van de stad,
die ruimte biedt voor diverse activiteiten, tijdens alle seizoenen zoals: markt, kermis en andere
culturele evenementen en uitvoeringen.
De markt vormt een verbindingsfactor tussen winkelgebieden en in combinatie met de
handelsfuncties, zoals winkels en horeca en terrassen er omheen, is de markt het economisch
brandpunt van het centrum. De markt is een bijzondere ruimte in de stad die zijn ontstaan en
toekomst dankt aan de functie die gekoppeld is aan de naam "MARKT".

Veel structuren in Helmond sluiten aan op bestaande lange lijnen zoals het kanaal en de Oude
Aa. Zo is ook de Helmondse Markt een langgerekte ruimte, die wordt begrensd door de gevels
en winkelstraten die uitmonden op de markt. De lange lijnen worden geaccentueerd door een
hoofdstructuur van leibomen. Deze leibeuken verhullen mooie en minder mooie gevelpartijen.
Wij halen Riek Bakker (BVR) aan: "Doordat de lei-beuken vlak langs de winkelpuien zijn
geplaatst, zijn de winkels slecht zichtbaar en krijgt de markt het karakter van een kale vlakte".
De openbare ruimte is weliswaar besloten doch verre van intiem.
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1 .2 Kwaliteitsimpuls
De voorliggende plannen voor Herinrichting van de Markt vormen een nadere uitwerking van de
Structuurvisie (BVR, 2001), het Centrumplan (Busquets, 2004) en de Prijsvraag Herinrichting
Markt (2003). Door middel van deze herinrichting wordt de openbare ruimte in ere hersteld en
wordt functionaliteit toegevoegd. De doelstelling voor de Herinrichting van de Markt is identiek
aan de Kwaliteitsimpuls.
Uitgangspunten bij de kwaliteitsimpuls zijn:
Versterken van de detailhandelsfunctie, kwalitatief en kwantitatief;
Het vergroten en aantrekkelijker maken van het verblijfsgebied in het centrum (niet alleen
overdag, maar vooral ook `s-avonds en in de weekends);
Het vergroten van het gevoel van veiligheid in het centrum;
Het vergroten van de bereikbaarheid van het centrum per auto, per fiets, per openbaar
vervoer en te voet.
De markt is onderdeel van het centrum waar algemene uitgangpunten gelden:
Het centrum krijgt een `zachter'
karakter door toepassing van
herkenbare inrichtingselementen,
nieuwe straatverlichting en
straatmeubilair en door de
bestrating op bijzondere plaatsen
aan te passen.
De gesloten gevels worden open
en vriendelijker door rolluiken te
vervangen door slagvast glas.
Terrassen, uitstallingen, luifels en
schermen worden aan regels
gebonden.
Standplaatsen
en
reclameuitingen worden aan banden
gelegd.
Er komen nadere regels voor
bereikbaarheid en bevoorrading
inclusief natransport (parkeren,
laden en lossen, afvoer, afval).

1.3 Herinrichting Markt
In de genoemde plannen en prijsvraag wordt de zonering van de markt als sterk punt gezien.
Het principe met verschillende gebruikszones is een uitstekend uitgangspunt dat ook voor de
marktindeling goed toepasbaar is.
De westzijde van de markt is onderdeel van het hoofdwinkelcircuit met winkels en
dienstverlenende functies, met een looproute langs de winkeletalages.
De zonnige oostzijde is aangewezen als concentratiegebied voor (dag)horeca.
Rond de Markt kan verder een uitgebalanceerde stedelijke architectuur worden bereikt,
door renovatie van gebouwen met herstel van de gevelarchitectuur.
Uit de gehouden prijsvraag zijn diverse ideeën voortgekomen die in de plannen hun vertaling
vinden:
Leibomen weghalen en vervangen door grote stadsbomen.
Handhaving van de Brink (of Dries met platanen en zitbanken).
Podium voor muziekuitvoeringen bij deze Brink als afscheiding.
Compartimenteren: het creëren van kleinere kamers door gebruik van groen en bomen,
maar ook tijdens marktdagen door dwarsverbindingen en openingen naar winkelentrees.
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Straatmeubilair: (houten) banken, terrassen, kunstwerken, openbare verlichting en de
plaatsing van speeltoestellen als kindervermaak.
Groenvoorziening: bomen en planten(bakken) om de open vlakte knus en speels in te
delen en meer rust te doen uitstralen.

Met name het vervangen van de leibeuken door grote stadsbomen schept functionele ruimte
die nodig is voor een attractiviteit, sfeer en ambiance; ruimte voor evenementen, kermis en
markt.
Aan beide zijden wordt op marktdagen een dubbele rij kramen voorzien met daartussen
een brede expeditiezone en aan beide zijden een looproute langs de bedrijven.
Herinrichting van de markt, met enkele grote platanen, maakt het inrichten van terrassen
mogelijk.
Met de kermis kan in het middendeel één dubbele rij vermaakzaken worden geplaatst, met
de open zijde gericht naar de ingepaste terrassen. Bij de Brink is voldoende breedte voor
een grote attractie.
Onze plannen zijn door Architectenbureau De Twee Snoeken neergelegd in een voorlopig
ontwerp, waaraan de gemeenteraad haar goedkeuring kan geven. Na uitwerking in een
definitief ontwerp en bestek kan in het voorjaar van 2006 de uitvoering beginnen.
Medio 2006 dient de Markt een andere, aantrekkelijkere en kwalitatief hoogwaardigere
uitstraling te hebben, zodat de diverse activiteiten doorgang kunnen vinden.

1.4 Infrastructuur
De infrastructuur van de markt is een compromis tussen de verschillende wensen en eisen die
zijn verbonden aan de aldaar gewenste functies. Wij hanteren bij de kwaliteitsimpuls eenduidige
uitgangspunten voor de herinrichting: de bomen, de banken, de terrassen, podium en de ruimte
voor de ambulante handel.
De inrichting van de markt met straatmeubilair is afgestemd met de verschillende functies van
de Markt. Groenvoorzieningen, bomen of straatmeubilair, zoals banken, verlichting,
kunstwerken en water, kunnen de markt en de directe omgeving verfraaien.
Door de herinrichting wordt de markt mooier, maar ook functioneler ingericht. De markt moet
het hebben van levendigheid en wisselwerking tussen de beide centrumfuncties. Daarom wordt
rekening gehouden met de aanwezige terrassen en met evenementen, markt en kermis.
Marktkramen worden met de voorzijde naar de etalages gericht, waarbij voldoende ruimte blijft
gereserveerd voor terrassen.
De Markt wordt vrij van hindernissen die problemen kunnen opleveren voor evenementen en
consumenten. Zaken die de vrije doorgangen belemmeren, die de aantrekkingskracht van een
winkelstraat of markt negatief beïnvioeden, of een rommelig aanzien veroorzaken, worden
aangepakt. Uitstallingen, luifels en reciameborden worden niet langer gedoogd. Auto's,
aanhangers en losse of ontbrekende klinkers en tegels worden aangepakt.
De infrastructuur heeft forse invloed op de aantrekkelijkheid van de markt voor de consument.
Noodzakelijke voorzieningen die voor iedere markt nodig zijn worden aangelegd. De
consument beleeft niet zozeer plezier aan de aanwezigheid, van deze (vooral technische)
voorzieningen, maar kan er wel hinder van ondervinden als ze ontbreken of niet functioneren. ln
samenhang met herinrichting en herpositionering van de markt, zorgt de gemeente Helmond
voor optimale omstandigheden.
Ook de infrastructuur is gericht op een attractieve en functionele markt, die sfeer krijgt door de
erop te houden evenementen; waar bedrijven in staat zijn om hun producten en diensten op
een passende manier en binnen de wettelijke eisen aan te bieden. De Marktvloer en het
straatmeubilair zoals: banken, bomen, borden, verlichting en afvalbakken, worden afgestemd
op de kwaliteitsimpuls (Ameidestraat, Veestaat).
Lengte en breedteprofiel zijn evenals het maaiveld een gegeven. Voorkeur voor één
pleinniveau met aandacht voor marktvloer (natuursteen met voldoende stroefheid).
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Hoogteprofiel OVL en kruinhoogte bomen min. 4,5 m. (Profiel vrije ruimte)
Beperken van obstakels: bomen, meubilair, bloem en afvalbakken worden geclusterd.
Afstand tussen bomen/meubilair met voldoende functionele ruimte (markt, kermis).
De faciliteiten zoals: water, elektra/stroomputten, stormankers/haken/ogen etc. worden
afgestemd op de functionaliteit, voor evenementen, markt en kermis.

1.5 Conclusies
Markt, gebruikers en functies
De Markt leeft door het gebruik. Ons uitgangspunt is dat evenementen, ambulante handel en
de kermis in het centrum gehandhaafd moeten worden; zoveel mogelijk op basis van de
huidige omvang, hoewel een tendens tot inkrimping is waar te nemen.
Met behoud van alle goede zaken uit de structuurvisie, de prijsvraag en andere plannen voor de
markt, wordt de herinrichting dienstbaar aan de beoogde gebruikers, functies en belangen op
de markt: De belangen van de gebruikers lopen niet synchroon. Gebruikers van de markt
kunnen worden ingedeeld in:
bezoekers, consumenten, winkeliers en horeca;
Dagelijks gebruikers:
Wekelijks gebruikers:
de woensdag- en zaterdagochtendmarkt;
kermis en evenementen.
—
Period ieke gebruikers:
Functies zijn bijvoorbeeld:
ontmoetingsplek, handelsplaats, verbinding;
Belangen zijn bijvoorbeeld:
sociaal, economisch, juridisch.
Ontwerp Architectenbureau de Twee Snoeken
Op de bijgevoegde ontwerptekening is het succes van de Kwaliteitsimpuls Bestaand Centrum
doorgetrokken in inrichting en materiaalkeuze, met natuurstenen plateaus voor terrassen en
markt, gebakken straatklinkers en meubilair (houten banken en afvalbakken) geclusterd bij de
grote stadsbomen. Aansluitend aan de Brink wordt gekozen voor grote stadsplatanen, waarvan
de kruin begint rond 4,50 meter hoogte; dit laat voldoende ruimte voor activiteiten en
evenementen.
Bij het voorliggende ontwerp voor de herinrichting van de markt, tevens warenmarkt, is rekening
gehouden met de verschillende functies op en rond de Markt en is meer functionele ruimte
gecreëerd.
Door het vervangen van de leibeuken
wordt een prachtig decor zichtbaar; de
markt oogt niet alleen lichter en
breder, maar de ruimte kan optimaal
worden benut voor evenementen,
markt en kermis, inclusief enkele grote
trekkers / attracties. Zodoende heeft
de herinrichting van het centrum
positieve consequenties voor alle
gebruikers, waarbij meer recht wordt
gedaan aan de uiteenlopende
belangen, de economische en
ruimtelijke positie van alle
betrokkenen, consumenten, winkels,
horecabedrijven en ambulante handel.
In alle eerdere plannen
is vastgesteld dat de bebouwde omgeving moet worden
opgewaardeerd. Door het weghalen van de leibeuken komen alle panden in het zicht en wij
zullen de eigenaren en gebruikers aanspreken op de gewenste uitstraling en architectonische
verbeteringen.

Visie op de Markt

Ger Theelen Consult

Pag. 8

•raéra.....howleve.Bonwp•
oumg■ •■••■■
•11. • ,I...•••••
••••,
•■■••••

10-

0p0W134 1/t1ril 9VOIS31V; el14911340

woop nowe amm1
I

muH rmart•t~III

tal mmn

od..1 • .9•0.•

41

•••• •

1.1
••••■••

••• n

■

•••• le
■••• I•ed

ttmtt:~1=

=

•

a•• • 0

••••• •••■

g a esteunow

••■•• • OR•cks, ••IO21 ■• /•••2

re9G14

att.
teut „
••• 1.6

•••...te at

e9ue•=0

aid.••■•

•I•• 1111 =
• 11.

•■•ffia.

g ,

•:j

1'

L\

. ,II

,..., --.,-.......
...-.,,-.......,

..,j
..-Lr'

•

-• •
■.:4--.
......_
.

fl

z —,

ti-

o

■\

000"

,\ ', ,:„--

,
3r ..1S,....

........,

..„, ___, .._;,..,e ......
...,.......q.==.11wri'-- '..4. ,,r--,1_,,-,

--,vat.tk ,ijilltatte,,,,,,,,„, 1[1" -4.zr,. .... ---, -.:-.,,
i.t.Já, ir.rit-r-r;
.41...
-

—

•."

:=;,---- I

,111.1■311.1

.■_,..
.—•«-4Iiri,—

—

ggr»s«

r

*0

1-1

In onze benadering staat de marketingmix en dus de consument centraal.

Alle bedrijven aan de Markt in hartje Helmond hebben recht op een bereikbare zichtlocatie en
worden vrijgehouden. Locatie, opstelling en inrichting van alle evenementen moeten bijdragen
aan een verbeterde uitstraling van het Centrum. Daarbij past het niet als partijen letterlijk met de
ruggen naar elkaar toestaan, maar is opening naar elkaar toe zonder meer noodzakelijk.
De fietser en voetganger

De hoofdmoot van consumenten bezoekt de markt per fiets, daarna volgt de auto. Na het
stallen vervolt de consument zijn marktbezoek als voetganger. Dit vereist:
1. Comfortabele looproutes, -paden, langs bedrijven, etalages en terrassen, berekend op
invaliden en kinderwagens en met een breedte van minimaal 2,50 m, zonder conflicten,
kruisingen en obstakels/meubilair.
2. Meer dwarsverbindingen en doorzicht, (doorsteken)
3. Voldoende fietsenstallingen bij de bronpunten, maar geen fietsers op de Markt er zijn
voldoende alternatieve routes zoals Koninginnewal en Kanaaldijk; op deze laatste locatie
blijkt de combinatie van terrassen en fietsers geen echt gelukkige.
Wij kiezen voor een opstelling van markt, kermis en evenementen waarbij de kramen en
attracties, geopend zijn in de richting van de winkels en het publiek centraal tussen de
winkeletalages en kramen flaneert.
De terrassen worden los van de gevels op het plein gesitueerd, waardoor langs de gevels een
obstakelvrije flaneerzone ontstaat. Wandelaars en terrasbezoekers kunnen elkaar op het
levendige plein ongedwongen gadeslaan. Wij realiseren ons dat tijdens de zaterdagmarkt en bij
grote evenementen weinig ruimte is voor buitenterrassen. Horecaondernemers zijn in grote
mate afhankelijk van terrassen, maar tijdens marktdagen vormt een gesloten terras een dood
punt en ook dat kunnen wij niet toestaan. In goed overleg met betrokkenen kunnen geopende
terrassen worden ingepast.
Gezien de hedendaagse veiligheidseisen en voertuigen wordt tussen de attracties of kramen
één vrije zone van minimaal 5 meter gehanteerd. Deze expeditieruimte is noodzakelijk voor
hulpverlening en optimaal voor aan- en afvoer, opbouwen en afbreken.
De warenmarkt

Voor
de
warenmarkt
betekent dit dat opstelling
en presentatie worden
afgestemd op de andere
functies aan de Markt. Op
de Markt is ruimte voor twee
dubbele rijen kramen en
P rincipe dworsprofiel
drie
looppaden.
De
warenmarkt is niet langer naar binnen gericht - zoals een overdekte winkelpassage — maar de
kramen aan de buitenzijde worden met het front naar de etalages gericht, met looppaden lopen
langs de bedrijven. Deze naar buiten gerichte opstelling is cruciaal omdat de consument als
bindende factor voor alle bedrijven centraal staat.
Naast de kraamopstelling zijn ook assortiment en branchering belangrijke items. Wij kiezen voor
een beperking in de branchering en een verbreding van het assortiment.
- Bloemen en planten aan de kop van de markt (Brink of Dries) onder de dakplatanen ,
vormen een fleurige aanblik van de tegenoverliggende terrassen.
- Non-food op de Markt, geplaatst in lengterichting met voldoende doorsteken en ruimte
voor verkoopwagens. Hier is de wisselwerking met de gevestigde detailhandel het grootst
en deze branches bijten elkaar niet.
- Food wordt geclusterd op het Ameideplein om maximale trekkracht voor het overige
marktaanbod te genereren. Gedeeltelijk herstraten is noodzakelijk.
- AGF blijft als trekker met name op de Noord-Koninginnewal gesitueerd: een rij kramen
/ wagens met front naar de winkels, waarbij de rijbaan wordt afgeschermd.
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Onze voorkeur gaat uit naar een dagmarkt met openingstijden van 8.30-17.00 uur.
De Helmondse warenmarkt is een belangrijke regiomarkt, met (te) weinig aantrekkingskracht
voor jongeren, jonge gezinnen en tweeverdieners, die zaterdag wat later opstaan en daardoor
nauwelijks in de gelegenheid zijn om de markt te bezoeken. Gelijke openingstijden van markt
en winkels leiden tot optimale wisselwerking en verminderen de overlast van opruimen en
schoonmaken van de markt. Na 17.00 uur is er voldoende ruimte voor een tableauwisseling,
gericht op de weekend horeca. Daarbij kunnen de marktkooplieden die nu treuzelen bij het
opruimen profiteren van verlengde verkooptijden; zij hoeven niet te gaan inpakken en opbreken
terwiji de winkels nog volop in bedrijf zijn.
Consumenten willen - om efficiënt te kopen - graag vaste locaties, en marktkooplieden hechten
sterk aan hun plek. Belangrijk is het goed positioneren van de trekkers, maar ook de verdeling
van mindere plaatsen tegenover bedrijven zoals uitzendbureaus die op zaterdag zijn gesloten.
Wij zijn hier voorstander van carréopstelling met tweezijdige verkoop, om alle standplaatsen
optimaal te positioneren.

1.6 Informatie en communicatie
Goede informatie en communicatie is voor alle partijen van belang. Afstemming en afspraken
over openingstijden, branchering, reclame en handhaving en met alle partners zijn noodzakelijk
om een soepele overgang te realiseren. Het herinrichtingsplan voor de Markt in Helmond kan
alleen slagen op basis van overleg en inspraak, zodanig dat hierover een grote mate van
overeenstemming wordt bereikt met de direct betrokkenen.
•
Hiertoe hebben wij een informatieavond gehouden voor alle inwoners en belangstellenden.
•
Wij hebben de herinrichtingsplannen op de website www.binnenstadhelmond.n1 geplaatst
met volop gelegenheid voor interactieve inspraak.
•
Voorts is huis-aan-huis een nieuwsbrief verspreid, om de plannen onder ieders aandacht
te brengen.
•
Middels het reguliere overleg in de Marktadviescommissie (MAC) heeft de ambulante
handel volop gelegenheid te adviseren. Voor deze gelegenheid is de MAC uitgebreid met
de Centrum manager.
•
Daarnaast wordt separaat overleg gevoerd met de Kermisbonden.
In het overleg zijn alle belangengroepen gevraagd om verbeteringsvoorstellen aan te dragen.
Diverse voorstellen zijn in de plannen verwerkt.
Overwogen wordt om een nader onderzoek te verrichten naar de succesfactoren van een
Dagmarkt.
Optimalisering van de markt is noodzakelijk en van alle partijen wordt enige souplesse
gevraagd.
Wij zullen eerst de beleidsvisie met alle betrokkenheid vaststellen en vervolgens de regelgeving
daarop enten. In de marktverordening en de uitvoeringsregeling worden op basis van deze
beleidsvisie, de locatie, omvang, branchering, opstelling en openingstijden, beschreven. Ook de
nadere eisen worden hierin vastgelegd.
Partijen zijn doordrongen van de noodzaak van duurzame promotie van het centrum.
Gemeente, ondernemers en vastgoedexploitanten, dienen als partners de dialoog op te
zoeken. Samenwerking tussen winkeliersverenigingen, horecaverenigingen en (binnen)
stadsverenigingen is gewenst. Wij hebben alle partijen benaderd en de centrummanager bereid
gevonden hierin het voortouw te nemen in. De warenmarkt kan hierin worden vertegenwoordigd
door een eigen afvaardiging.
Informatie over de markt kan worden opgenomen in VVV-gidsen en de gemeentegids en
bijvoorbeeld op de website (kabelkrant) van de gemeente, zodat locatie, dag en openingstijden
bekend zijn. Bewegwijzering naar het centrum en de markt is een ander aandachtspunt.
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2 UITGANGSPUNTEN HERINRICHTING

2.1

Structuurvisie BVR

De integrale Structuurvisie Centrumplan Helmond (BVR, 2001) besteed specifiek aandacht aan
de Markt, als onderdeel van de ruimtelijke structuur, de winkelstructuur, de sferen, thema's,
bereikbaarheid, openbare ruimte etc. (pag. 26)
Als verbinding tussen de Watermolenwal en de Veestraat heeft de Markt een belangrijke
functie in het hoofdwinkelcircuit. De huidige markt maakt zonder de weekmarkt een kale
indruk. Doordat de lei-beuken vlak langs de winkelpuien zijn geplaatst, zijn de winkels
slecht zichtbaar en krijgt de markt het karakter van een kale vlakte. Het plan bevat daarom
een "voorstel" voor een herinrichting van de markt. Uitgangspunt is meervoudig gebruik
mogelijk maken. Door de leibomen te verwijderen en bomen toe te voegen aan de
middenzone, krijgt de markt een besloten karakter. De westzijde van de markt is onderdeel
van het hoofdwinkelcircuit met winkels en dienstverlenende functies. De zonnige oostzijde
is aangewezen als concentratiegebied voor (dag)horeca. Herinrichting van de markt maakt
het mogelijk het midden van de markt in te richten voor terrassen.
(pag. 33 e.v.): Voor de ambulante handel en de kermis is het uitgangspunt gehanteerd dat
deze in het centrum gehandhaafd moeten worden. Zoveel mogelijk op basis van de huidige
omvang, hoewel een tendens tot inkrimping is waar te nemen. Door herinrichting van het
Ameideplein kan dit het plein worden voor Helmondse evenementen.

If

De nieuwe inrichting van de markt met het weghalen van de leibomen en het plaatsen van
een dubbele rij bomen in het midden, betekent dat er ruimte is voor een dubbele rij
marktkramen die met de voorkant naar de winkels en horeca kijken. Deze opstelling geeft
ook voldoende mogelijkheden voor de horeca om terrassen te kunnen exploiteren op de
markt, ook op zaterdagen. Om de ambulante handel een goede plek te geven en om aan

fl

de noodzaak voor goede circuitvorming te voldoen is gezocht naar aansluiting met het
huidige circuit over de markt, de Ameidestraat, de Koninginnewal en het Ameideplein.
Uitbreidingsmogelijkheden zijn er op de Ameidestraat en het Ameideplein. De marktkramen
zijn hier onderdeel van het hoofdwinkelcircuit waarmee nieuwe kansen ontstaan.
Door de nieuwe ontsluitingsstructuur en de toevoeging van parkeergarages wordt de
bereikbaarheid ook voor bezoekers van de weekmarkt sterk verbeterd.
Afstemming en afspraken over openingstijden, wijze van opstellen van kramen, reclame
uitingen en dergelijke zijn noodzakelijk. Uitgaande van de huidige omvang van de kermis
zal moeten worden gezocht naar nieuwe locaties. Hierbij gaat het vooral om de ruimte voor
de grote attracties.
Het Ameideplein verdient nadere studie (aldus BVR).

2.2 Masterplan voor Helmond Centrum (plan Busquets)
Op basis van de Structuurvisie van BVR is door prof. Joan Busquets een stedenbouwkundig
masterplan gemaakt, voor het nieuwe centrum.
Het Masterplan voor Helmond Centrum omschrijft onder "Nieuwe circuit" de Markt als volgt:
" Door de bijzondere vorm en het voorname karakter van de Markt kan dit gebied niet zonder
meer betiteld worden als straat of plein. De Markt heeft altijd een spilfunctie in de
stadsstructuur van Helmond vervuld.
Ondanks het feit dat de Markt in de zestiger jaren gebruikt werd als parkeerterrein, heeft
deze plek historisch gezien ook altijd de plek gehad van verzamelplek.
Tegenwoordig is de markt meer voetgangersgebied en wordt ze gebruikt voor winkelen,
horeca (terrassen), de weekmarkt en de kermis, waardoor de sfeer een stuk is verbeterd,
maar nog niet voldoende. Het is ons streven het belang van deze historische en sfeervolle
locatie in de toekomst te versterken. Dit gebeurt door een nieuwe en sfeervolle inrichting,
fl
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maar vooral ook door de plaats van de Markt in de stedelijke structuur van het centrum
nieuw vorm te geven.
Hoewel winkelstraten als Veestraat en de Oude AA een directe, danwel indirecte,
verbinding hebben met de markt, herkent men dit niet als een aaneengesloten circuit. Ook
het Speelhuis is momenteel een op zichzelf staand element. In het stedenbouwkundig
concept van het Masterplan krijgen deze elementen een culturele, historische en
functionele samenhang (schakels in een ketting). Omdat er nu niet of nauwelijks gebruik
gemaakt wordt van de open ruimte die het Speelhuis omringt ligt hier de mogelijkheid een
nieuwe besloten openbare ruimte te bouwen als aanvullende schakel in deze ketting: de
Nieuwe Markt.

2.3 Raadsbehandeling
In de Raad van 4 december 2001 (Raadsblad nr. 267) is vastgesteld dat:
De positie en herinrichting van de markt als centrale openbare pleinruimte (met aan de
oostzijde horecaontwikkeling en aan de westzijde winkelcircuit) met als consequentie een
minder dominante positie van de weekmarkt en de kermisfunctie, ondergeschikt aan de te
realiseren herinrichting. De inplaatsing van beide functies in het centrumgebied zal
uitgewerkt worden volgens de in het centrumplan aangegeven situeringmodellen. De
uitwerking van dit inrichtingsprincipe zal zo snel als mogelijk is ter hand worden genomen
en daarbij zal de positie van de fietser op de markt specifiek worden meegenomen.
Ook de raadsleden zien de traditionele weekmarkten en de jaarlijkse voorjaars- en zomerkermis
als grote trekker, die omzet genereert voor de City-winkeliers. De weekmarkt en de kermis
moeten in goed overleg, met passen en meten op de Markt worden ingepast waarbij rekening
wordt gehouden met enkele terrassen aan de oostzijde.
Anderen achten de experimenten met pleinen, straatstenen, fonteinen en groen minder
geslaagd. De markt is nog steeds geen huiskamer. Een plein hoort knus en intiem te zijn,
hetgeen met afsluitingen kan worden bereikt. Verplaatsen van bomen alleen is niet voldoende.
De herinrichting van de Markt moet met voorrang ter hand worden genomen en een gedegen
herinrichtingsplan heeft als inzet het levendiger maken van de markt en het vergroten van de
verblijfswaarde. Dit kan niet alleen worden bereikt door groen en straatmeubilair, hiervoor is een
goede functiemix door het toevoegen van goede functies noodzakelijk.
Enkele raadsleden geven aan dat de Belangenverenigingen voor markt en kermis nadrukkelijk
bij de verder planvorming worden betrokken.

2.4 Prijsvraag Herinrichting van de Markt
De prangende vraag die voortvloeit uit het voorgaande: Hoe kan de markt functioneler en
gezelliger worden? is middels een "Prijsvraag Herinrichting Markt" aan een breed publiek
voorgelegd.

Het winnende ontwerp van F. Wijnheijmer-Kuiper gaat uit van handhaving van de platanen met
zitbanken - voor muziekuitvoeringen - en verplaatst de leibomen naar het midden zodat de
mooie gevels weer zichtbaar worden en aan beide zijden marktkramen kunnen worden
geplaatst. Voor compartimentering worden groenvakken aangelegd omringd met groene hagen
(1,30 m hoog), evenals de fietsenstallingen.
Het tweede ontwerp van Frank Wouters verkiest om alle leibomen te verwijderen en lelijke
gebouwen af te schermen met grote monumentale bomen. Aanstralen van mooie gevels
geschiedt door grondspots en onder de platanen komt een podium met terras. Daarnaast wordt
voorzien in een soort kom als schaatsbaan.
Het derde ontwerp gaat uit van zonering:
- Winkelzone aan de westzijde als loper langs de etalages
- Verblijfszone aan de oostzijde op de terrassen en onder de platanen (podium)
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Het middenstuk wordt opgedeeld in een:
- Verkeerszone om te flaneren en een
Gebruikszone voor markten, kermis etc.

Veel goede ideeën die in de voorliggende plannen hun vertaling vinden, zijn voortgekomen uit
de Phjsvraag. (Zie Hoofdtuk 1).
PLATTEGROND MARKI

DE SPFIRFGEIS
Het idee bestmat uit madmaal 2 A4-ijes in woord
en/ol beeld;
• llet ptan heett beimaIng op het deel van de marke
tutsen het kumMerk Wonregager bij het ketsegángske tot de Kedatreat De Westroat Ameidetraot en Kerkstmat worden báten beschonwing
gebtm
• In het oetwerp rnoel minne ript voor de weekmarkt De maddramen worden to pondpe beperkt
Kerkstrnat
r

tot twee Ojen en rijn met de roorrijde geneht near
de winkels en tenamen;
• Het h menselijk dat aan de oostrijde van de Mada
terassen kornem
• De Imk1 ge bestrating moet roveel mogek woe
den gehandhadd;
• Het bornenptan nsag worden genijtigd;
• Ilet straatmeMiár lan worden aargepest
• f en oplossing voor hetsers op de Morkt is ge.
wenst.
• De unente intevenlaturn is 11

2033:

2.5 Naar een sfeervol Helmond's Centrum
De Kwaliteitsimpuls Bestaand Centrum leidt tot verbetering van de openbare ruimte, de panden
en de winkels. Jan Verspaget en Architectenbureau De Twee Snoeken hebben voorstellen
ontwikkeld en aanbevelingen gedaan voor de nieuwe inrichting van de bestaande openbare
ruimte. Per straat is met de betrokken ondernemers een verbeterslag gepresenteerd. Alle
elementen zoals verlichting, groen en straatmeubilair, maar ook reclame, luifels en uitstallingen
worden hierin meegenomen.
Typerend voor de Helmondse benadering van de Kwaliteitsimpuls is dat betrokkenen zelf
het voortouw nemen, begeleid door een Projectdirecteur en de Centrummanager, terwijI
de gemeente het proces faciliteert. Per deelgebied wordt gecommuniceerd met
ondernemers, eigenaren, bewoners, politie, ambulante handel etc. De gemeentelijke
procesmanager stuurt op samenwerking en ziet toe op zorgvuldige communicatie.
De Centrummanager zorgt voor de afstemming van de activiteiten. In het
Centrummanagement Helmond worden de belangen van ondernemers (locale winkeliers en
horeca) en vastgoedeigenaren, zoals corporaties, verenigd. De gezamenlijke doelstelling is: het
versterken van het economisch functioneren en de aantrekkelijkheid van het centrum. De
ambulante handel heeft hierin geen rechtstreekse vertegenwoordiging.
Beoogd wordt een nieuw compact winkelgebied met onderdelen die complementair in plaats
van concurrerend ten opzichte van elkaar zijn en met een schaal die past bij het karakter van
het bestaande historische centrum. Door het intensief combineren van winkels met andere
stedelijke functies herleeft de essentie van een volwaardig stadscentrum. De gemeente
Helmond heeft zich ten doel gesteld om het verblijf in het Centrum voor bewoners en bezoekers
te veraangenamen, waardoor zij er langer vertoeven.
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De weekmarkt en de kermis moeten in
goed overleg, met passen en meten op
de Markt worden ingepast waarbij
rekening wordt gehouden met enkele
terrassen aan de oostzijde, aldus de
gemeenteraad van Helmond.
Op de markt richt het beleid zich op de
herinrichting van de openbare ruimte, het
herstellen van de gevelarchitectuur en
woningrenovatie. Als een algemene
richtlijn moet het herstel van de
architectuur van de gevel toegepast
worden op de gebouwen aan de Markt,
zodat voor dit gebied een
uitgebalanceerde stedelijke architectuur
bereikt kan worden.
De openbare ruimte dient hierbij in ere te worden gehouden. Met het oog daarop moet:
/. De huidige spilfunctie van de Markt in de structuur van het centrum behouden blijven en
door een verbetering van de circuitvorming versterkt worden. Herinrichting van deze ruimte
is een van de eerste prioriteiten in het kader van de kwaliteitsimpuls. Uitgangspunt daarbij
is dat er onvoldoende ruimte is voor bebouwing in het midden van deze open ruimte. De
historische waarde van de markt zou dan gedeeltelijk verloren gaan en het vormt een
aanslag op het idee en gebruik van de Markt. Een enkel semi-permanent element zou de
uitzondering op de regel kunnen vormen.
2. Een zelfde hoogteniveau van het plaveisel aangehouden worden. Dit biedt de mogelijkheid
tot het houden van diverse evenementen op dit open terrein. Te denken valt aan de
weekmarkt en een deel van de kermis.
3. Een aantal belangrijke panden moet meer in het zicht gebracht worden. De bestaande
begroeiing moet de gevels van deze panden niet langer verbergen.

Ameidestraat bij nacht

Het voorlopig ontwerp van de Markt moet volgens de kwaliteitsimpuls borgen dat de kwaliteit en
de uitstraling van de Markt worden verhoogd, zonder afbreuk aan de multifunctionaliteit die de
Markt altijd heeft gehad.
ln het voorlopig ontwerp krijgt de langgerekte Markt bijvoorbeeld een afbakening aan begin
(Brink) en einde (Poortgebouw Ameideplein) en wordt deze opgedeeld in kleinere delen,
middels een podium (kiosk) voor muziek en andere activiteiten
De mooie gevels van de panden op de Markt worden uitgelicht en lelijke blinde muren en
andere ontsierende infrastructuur worden aangepakt of 'ingepakt' door er bomen voor te
plaatsten.
Op de kop van de Markt en langs de oostkant van de Markt is meer ruimte gereserveerd
voor terrassen, deze ruimte wordt begeleid door een ander soort bestrating.
De kop van de Markt (Brink) verdient, samen met de open hoek MarktNeestraat,
bijzondere aandacht, waarbij wordt gedacht aan speelse (water- of muziek)elementen op
de Markt.

2.6 Markt, kermis en evenementen
Meer evenementen, maar weekmarkt heeft voorrang,
Drukte in het centrum draagt bij aan het winkelbezoek, tenminste als bedrijven tegelijkertijd
open zijn. Speciale markten, braderieën en andersoortige evenementen gedijen het beste op
een vaste locatie. Deze evenementen trekken veel mensen, maar de koppeling met "winkelen"
is door het recreatieve karakter minder sterk dan bij marktbezoek (aankopen doen). In principe
kan de Markt hiervoor dienst doen. Consumenten en reguliere ondernemers geven aan weinig
behoefte te hebben aan de zoveelste Braderie, als kopie van een reguliere weekmarkt, met een
straatje tweedehands snuffelmarkt.
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Het privilege van het gebruik van de Markt dient ons inziens bij de "markt" te blijven.
Verplaatsing van de markt leidt tot omzetverliezen voor alle betrokkenen, ook in de omgeving
en dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Deze conclusie komt ook duidelijk naar voren
uit het onderzoek Koopstromen Helmond 2003. In de huidige marktverordening is niets
vastgelegd ten aanzien van frequentie en aard van (andere) evenementen waarvoor de markt
eventueel zou moeten wijken.
Voor de kermis geldt een exploitatie op de diverse pleinen.
De kermis in Helmond is, evenals de markt, een eeuwenoude traditie. Twee keer in het jaar
wordt in het centrum van Helmond (onder andere op de Markt) de kermis gehouden: in het
voorjaar en in de zomer. In ons voorstel wordt het rondje kermis hersteld door gebruikmaking
van Markt, Ameideplein en Noord Koninginnewal. Dit kan alleen met verplaatsing van de markt,
zowel op zaterdag als op woensdag. De warenmarkt wordt alsdan verplaatst naar de Kanaaldijk
NO vanaf de Waardstraat en uitgebreid in zuidelijke richting tot en met Kasteellaan en Parkweg.

Terrassen
Het gebruik van de openbare ruimte voor een terras is uitsluitend mogelijk na verlening van een
'terrasvergunning' op grond van de APV. In de terrasvergunning is vastgelegd dat gedurende
de markten en kermissen geen terrassen mogen worden opgericht tenzij toestemming is
verkregen van de marktmeester.
Uit de inventarisatie blijkt dat
een beperkt aantal terrassen
'last' heeft van de markt. Bij
de herinrichting van de markt
wordt rekening wordt
gehouden met aanwezige
terrassen. Marktkramen
worden zodanig geplaatst dat
er voldoende ruimte blijft voor
aanwezige terrassen. De
levendigheid en
wisselwerking tussen de
beide centrumfuncties is
afhankelijk van gelijke
openingstijden. Een terras dat
tijdens de markt en kermis is
gesloten wordt niet
toegestaan of vergund.
Markt, kermis en evenementen hebben uit economisch oogpunt een minimale omvang nodig
en stellen specifieke eisen aan de openbare ruimte. Marktkramen en kermisattracties hebben
standaard of minimumafmetingen; bevoorrading en looppaden vereisen minimale breedtes
evenals de (brand)veiligheid. Voor terrassen en andere evenementen gelden analoge
uitgangspunten.
In de volgende hoofdstukken wordt dit nader uitgewerkt.
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3 UITGANGSPUNTEN WARENMARKT
Economische functie

3.1

Per 1/1/2005 telde de gemeente Helmond 85.825 inwoners. Voor de winkelfunctie wordt
uitgegaan van een regionale gebiedsomvang van globaal 200.000 inwoners. Het winkelaanbod
in Helmond Centrum lijkt sterk op andere steden door landelijke ketens en franchise formules.
De regionale functie op het gebied van winkelen is sterker dan voor de markt omdat op diverse
plaatsen eigen warenmarkten en wijkmarkten worden gehouden.
Helmond Centrum heeft een duidelijke regionaal verzorgende functie, als winkelgebied naast
Eindhoven. De regiomarkt heeft een ruim verzorgingsgebied en is gepositioneerd in het
middelpunt in de winkelstructuur van het bestaande centrum. De Markt, Ameidestraat en
Veestraat zijn druk belopen centrumdelen.
In potentie is er op deze locatie een sterke wisselwerking tussen markt, winkels en horeca.
Wisselwerking op het Ameideplein en de Zuid Koninginnewal heeft minder effect.

De markt, heeft verschillende functies
-

-

Verzorgend: als aankoopplaats, biedt diversiteit door aanbodconcentratie, soms aanvullend
ten opzichte van een ruim winkelareaal, soms vervangend bij weinig winkels of geen
aanbod.
Recreatief: aanbod en sfeer maken de markt tot een publiekstrekker, verlevendiging van
het stads- of centrum beeld, vergroot de aantrekkingskracht van de plaats, zeker waar het
gaat om een markt van substantiële omvang (regionale trekkracht).

Ambulante handel in Nederland
Aantal markten
Aantal ondernemingen
Aantal krachten (fte)
Totale omzet ambulante handel, exclusief btw
Omzet per onderneming
Dagomzet per meter fronfiengte
Omzet per openingsuur
Omzet per arbeidsuur
Brutowinstmarge
Inkoopwaarde
Bedrijfsresultaat

2003
968
24.800
39.500
€ 2,8 miljard
€ 112.300
€ 84
€ 79
€ 33
34 - 38 %
64 - 68%
14 en 18%

• Tabel 1 Markt in beeld. Bron: HBD/EIM, 2004
Het aantal ambulante handelaren in Nederland is teruggelopen van ruim 29.000 in 1997 tot
24.800 in 2003. Slechts een deel hiervan is toe te schrijven aan schaalvergrotingsprocessen
(een uiting van professionalisering).
De ondernemingen in food vormen het grootste branchecluster. Zij vertegenwoordigen 37% van
het totale aantal ondernemingen in de ambulante handel (omzetaandeel: 65%), waaronder agf,
vis, brood/banket en kaas/zuivel, en bloemen/planten (omzetaandeel: 10%). Ongeveer
eenderde van deze ondernemingen is actief met de verkoop van snacks, kleine etenswaren, ijs
en diepyriesproducten, en bijna eenvijfde met de verkoop van agf.

In het textielcluster - 26% van alle ambulante ondernemingen - ligt het accent op de handel in
kleding voor volwassenen en sportkleding (omzetaandeel: 16%), waaronder vrouwenmode en
bodyfashion. Opvallend is dat de artikelgroep stoffen/fournituren (in 1997 nog een
omzetaandeel van 23%) in de afgelopen jaren sterk aan betekenis heeft verloren.
Het branchecluster overige non-food betreft 28% van alle ondernemingen in de ambulante
handel; hieronder valt onder meer de verkoop van gebruikte goederen, antiek en souvenirs.
Bron: HBD/EIM, 2003/2004
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De detailhandel ondervindt de effecten van een consument die reageert op het
koopkrachtplaatje, de vaste lasten en andere onzekerheden. Uit de omzetontwikkeling bij de
ambulante handel is af te lezen, dat de consument hen niet altijd als goedkoop en aantrekkelijk
alternatief ziet. Concurrenten zijn de prijsvechters (supers, kleding en schoenen) met hoge
kortingen en acties zoals (seizoen)opruimingen.
De ambulante handel zoekt hierin zijn eigen marktkansen door:
Inspelen op de consumentenvraag: nadruk op kwaliteit, presentatie en service.
Samenwerking op de markt, op lokaal niveau met collega-winkeliers, de gemeente, de
horeca, qua inkoop en in HBD brancheorganisaties.
Professionele marketing: promotie, organisatie, efficiency in logistiek, flexibele ureninzet.
De warenmarkt moet vasthouden aan haar sterke punten en deze waar mogelijk uitbouwen: de
gezellige ongedwongen sfeer op de markt, persoonlijke aandacht voor de klant, het
gevarieerde aanbod en de gunstige prijsstelling.

3.2 Marketingmix
Warenmarkten lijken op elkaar, zeker voor wat betreft de food-invulling. De mate waarin de
verschillende markten kopers/bezoekers aan zich binden is mede afhankelijk van conjunctuur
en de eigen kracht van de markt (kwaliteit in aanbod, presentatie, promotie en service)
De markt is een handelspunt voor: Detailhandel, Horeca (terrassen), Ambulante handel. Door
een juiste marketingmix kan de gewenste attractiviteit (sfeer, ambiance) en worden bereikt.
Goede Marketing en gezamenlijke promotie activiteiten, moeten inspelen op de gewenste
doelgroepen.
Uitgangspunten voor iedere ondernemer kunnen worden teruggevoerd op de standaard
Marketingmix, vertaald naar de ambulante handel.
Plaats
Locatie, omvang, inrichting, circuit: warenmarkt bereikbaarheid
Presentatie
Ruimteverdeling, inrichting, vormgeving, openingstijden, maar ook Kraam of
wagen (netheid, hoogte, dekzeilen)
Personeel
Vriendelijk, servicegericht , vakbekwaam, omgaan met gasten
Product
Branchering en assortiment; wachtlijst of solliciteren
Prijs/kwaliteit Teruglopende
omzet,
prijzenslag
supers
en
textiel,
maar ook
consumentengedrag en markttarief
Promotie
Wisselwerking met elkaar en met omgeving, gezamenlijke promotieactiviteiten
met reguliere handel onder de vlag van Centrummanagement.

Doelgroepen van warenmarkten
Jongeren
Jonge gezinnen
Allochtonen

omdat zij voor continuïteit en toekomst kunnen zorgen
omdat zij de grootste vaste klanten van de markt zijn
vanwege hun relatief hoge uitgaven aan versproducten, hun prijsgerichtheid
en bekendheid met markten
Ouderen
omdat zij van oudsher de trouwe marktbezoekers zijn en
Personen die niet (meer) deelnemen aan het arbeidsproces; zij hebben meer tijd voor
marktbezoek.
Bron: EIM, 2003

De functionele uitgangspunten voor de ambulante en detailhandel worden door BVR als volgt
getypeerd:
• (loop)circuitvorming en passantenstromen: ruimtelijke verdeling bronpunten en
(publieks(trekkers). Hierbij moet sprake zijn van een — voor de consument —
samenhangend, logisch en compact winkelcircuit.
• Omvang en kwaliteit van het aanbod: branchering, segmentering en situering. Nu is er een
overdaad in de lage kwaliteitsniveaus.
• Relatie/samenhang/integratie met andere deelmilieus. Kijk- en vergelijkbranches vragen
een gevarieerd aanbod op korte loopafstand.
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3.3 Zaterdagmarkt
De zaterdagmarkt in Helmond vervult naast een belangrijke boodschappenfunctie een
belangrijke recreatieve "winkerfunctie. ln de grote gemeenten (> 50.000 inwoners) is de
zaterdag (24%) veruit de populairste dag voor een markt.

Woensdag
Food Non food Totaal

Zaterdag.
Food
Non
food

Totaal

Aantal meters huurkramen
Aantal standplaatsen
Gem. lengte per standplaats in m' (afgerond)
Eigen materiaal in meters
Aantal standplaatsen
Gem. lengte per standplaats in m' (afgerond)

98
12
8,2
44
4
11,0

28
3
9,3

126
15
8,4
44
4
11,0

387
32
12,1
243
21
11,6

759
64
11,9
11
1
11,0

1146
96
11,9
254
22
11,5

Totaal standplaatsen
Totale marktlengte in m' (in gebruik zijnde)

16
142

3
28

19
170

53
630

65
770

118
1400

96

154

250

1700

80

300
4

Beschikbare marktlengte in m'
leegstand
Leegstand
Aantal verlootbare standwerkplaatsen

incl.

• Tabel 2 Weekmarkten in Helmond Centrum, Standplaatsen voorjaar 2005

Volgens de Uitvoeringsregeling mogen maximaal 1.700 m 1 marktkramen worden geplaatst, met een
maximum van 16 m 1 per standplaats. ln Helmond exploiteren de handelaren een gemiddelde
kraamlengte van bijna 12 m 1 , ofwel 3 in plaats van 2 kramen van 4 meter breed. Met name in de
sectoren AGF (gemiddeld 16,8 m 1 ) en textiel (gemiddeld 13,3 m 1 ) zijn diverse handelaren die - op
basis van verworven rechten - de maximale kraamlengte van 16 m 1 overschrijden. Het voorgaande
vertaalt zich in een ruime totaallengte van 1.400 m 1
Standplaatsen

Helmond

Centrum markt

Aantal ml

in %

regio
gemiddeld

zuid

bij

20.000

tot

100.000 inwoners

Gem.

bij

76<100

Standplaatsen

Food

630

45%

34%

33%

31%

Bloemen/planten

47

3%

5%

6%

8%

Textiel/kleinvak

573

41%

34%

33%

40%

Overiq

150

11%

27%

28%

22%

Totaal

1400

100%

100%

100%

100%

• Tabel 3 Branchering weekmarkt Helmond

•

•

•

De invulling van de zaterdagmarkt als gemengde warenmarkt wijkt af van de gemiddelde
marktinvulling in deze categorie. Textiel en food zijn duidelijk oververtegenwoordigd, de
andere groepen zijn ondervertegenwoordigd.
Volgens tabel 2 is met name het aanbod "Overig" sterk ondervertegenwoordigd. Op basis
van vaste standpiaatsvergunningen zijn de rechten beperkt. De formele leegstand is tijdelijk
vergund, om ruimte te creëren voor de komende herinrichting. Deze ruimte reserveren wij
met name voor verbreding van het aangeboden assortiment "Overig"
ln Helmond wordt erg ruim gebruik gemaakt van kraamverbreders, kraamverhogers en
carréopstellingen. De berekening van marktgelden per strekkende meter front is normaliter
gekoppeld aan een maximale diepte. Een tarief per vierkante meter ruimtebeslag als
grondslag achten wij rechtvaardiger en bovendien gaat hiervan een vraagbeperkende
werking uit.
ln Helmond is meer ruimte voor bijzondere evenementen en wij zien goede kansen voor
een periodieke themamarkt voor bijv. kunst, antiek, curiosa.
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•

ln Helmond zijn gemiddeld 2 standwerkers per markt actief. Landelijk ligt dit op 3 ongeacht
of het een centrummarkt of wijkmarkt is. Een jaarlijks concours van standwerkers zorgt voor
afwisseling op de markt.

De mate waarin bezoekers de markt frequenteren (minimaal 1 keer per week), verschilt
aanzienlijk per markt. Helmond scoort het hoogste met 86 % en Haarlem laagste met 42 %.
Ten opzichte van het voorgaande jaar gaat in helmond 9 % vaker en 3 % minder naar de markt.

Waardering

gezellig

% Score Markt Helmond

91

goed
bereik
baar
89

veilig

schoon

voordelig

Product

89

89

66

aanbod
100

Bron: Markt in zicht, CVAH/I&O research, Enschede 2004/71

Van de geënquéteerden voelt 70 % zich veilig op de Helmondse Markt. Tijdens de gehouden
informatieavonden werden door diverse ondernemers klachten geuit over het afnemende
veiligheidsgevoel. Gevraagd werd om cameratoezicht op de rondslenterende groepjes
allochtonen, die de gevoelens van onveiligheid versterken.

3.4 Woensdagmarkt in het centrum (08.30 -12.30 uur)
ln het centrum van Helmond vindt ook een markt op woensdagochtend plaats. Deze is veel
geringer van omvang (15 verkooppunten) dan de zaterdagmarkt. De woensdagmarkt vindt
plaats op een deel de Markt, de marktlengte (170 ml ) is beperkt met een invulling die
voornamelijk bestaat voornamelijk uit food.
Op woensdag zijn 15 verkooppunten ingevuld, 12 met food, 2 met bloemen en planten en één
sokkenkraam. De handelaren zijn dezelfde als op de andere zaterdag. Het food-aanbod is
gevarieerd. Normaliter is het aanbod aan bloemen en planten in voorjaar en najaar groter.

De woensdagmarkt is:
-

beperkt van opzet en geconcentreerd op de markt
compact en onoverzichtelijk en daardoor ongezellig
de profilering is onduidelijk
door locatie en dag, sterkere wisselwerking met winkels;
De kraamopstelling is met de rug gekeerd naar andere functies (Horecawand en winkels)
onderlinge afwisseling en presentatie schieten tekort: opstelling kan beter.

3.5 Locatie en omgeving
Voor consumenten is de combinatie winkel - markt vaak bepalend voor de keuze van een
(bezoek)gebied. Grote loopstromen zijn voor beide vormen van handel aantrekkelijk. Andere
positieve factoren voor een markt zijn bijvoorbeeld horeca en de ambiance, in de zin van decor,
stedelijke omgeving e.d. De concentratie van markt en winkelcentrum genereert het meeste
trekkracht en heeft de grootste meerwaarde voor de gevestigde en ambulante detailhandel.
Door een goede keuze van locatie en omvang, is er complementariteit in plaats van verdringing
en is de wisselwerking maximaal. Er is sprake van een optimale integratie als:
- de markt op logische wijze is gepositioneerd in de loopstromen die het winkelcentrum
genereert;
- markt en winkels niet 'naar binnen zijn gericht', zoals bij de overdekte winkelpassages;
- er goede zichtrelaties zijn tussen markt en winkels;
- omvang van en het aanbod op de markt aansluiten bij het winkelgebied.
De aanwezigheid van met name horeca verhoogt de aantrekkelijkheid van een marktbezoek. ln
tegenstelling tot uitstallingen en luifels passen terrassen wel in het straatbeeld, echter synergie
is gerelateerd aan parallelle openingstijden.
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Het grootste deel van de bezoekers van de markt (76 procent) bezoekt geen café of restaurant.
Op grote en dagmarkten (30%) is de bezoekduur langer, waardoor de behoefte aan een kopje
koffie of een lunch groter wordt. Combinatiebezoek is voorts gerelateerd aan het aanbod van
snacks op de markt.
Bron: Markt in zicht, CVAH/I&O Research 2004/17

Historische, architectonische en bouwkundige kwaliteit van gebouwen en culturele elementen
versterken de sfeer en aantrekkingskracht van de markt. Achterstallig onderhoud aan
gebouwen, bestrating en straatinterieur bdinvioeden het veiligheidsgevoel van de consument.
Het bezoek aan de warenmarkt kan hierdoor beperkt worden tot het doen van de noodzakelijke
boodschappen.

Vaste uitwijklocatie bij kermis
ln de huidige marktverordening is niets vastgelegd ten aanzien van frequentie en aard van
(andere) evenementen waarvoor de markt eventueel zou moeten wijken. Tijdens de
voorjaarkermis en de zomerkermis wordt de woensdagmarkt gehouden op de Noord
Koninginnewal. De zaterdagse weekmarkt wordt verdeeld over deze locatie en de Kanaaldijk
N.O. (tussen Havenweg en Waardstraat). Op deze twee locaties is ruimte om, volgens een
roulatiesysteem, ongeveer de helft van de kramen op te stellen. De attractiviteit van een
gedeelde markt neemt af en met name de locatie Kanaaldijk, net buiten het centrum, is
aanzienlijk minder gunstig. Ongeveer een op de drie kooplieden ziet bij voorbaat al af van een
plaats op de markt die gelijk met de kermis wordt gehouden.
Verplaatsing van de markt leidt tot omzetverliezen voor alle betrokkenen, ook in de omgeving
en dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Deze conclusie komt ook duidelijk naar voren
uit het onderzoek Koopstromen Helmond 2003.

Markt moet Markt blijven.
De markt hoort midden in het centrum thuis en het privilege van het gebruik van de Markt dient
ons inziens bij de "markt" te blijven. De meest ideale locatie voor de centrummarkt is de locatie
rond de Markt en wel om de volgenden redenen:
De markt ligt tegen het kernwinkelapparaat aan, profiteert daar het best van de winkels in
de omgeving en heeft daar de meeste toegevoegde waarde voor het centrumgebied;
De Markt heeft van de pleinen in het centrum de meeste allure en is met de (vracht)auto
goed bereikbaar van buitenaf;
Een com pacte markt wordt aantrekkelijk gevonden;
Behoud op de Markt sluit aan bij de wens van consumenten, marktkooplieden en
ondernemers.
Voorheen had Helmond een gesloten marktcircuit met positieve effecten op de loopstromen.
Doordat de Ameidestraat bij de herinrichting volledig is opgeschoond, leent deze zich minder
goed voor standplaatsen en is het marktcircuit onderbroken. Het verdient aanbeveling het
marktcircuit opnieuw af te ronden, bijvoorbeeld via de Lambertushof.

Consequenties hiervan zijn:
-

De markt hoort midden in het centrum thuis.
Het bijzondere voorrecht van gebruik als Markt mag niet ten koste gaan van de omgeving.
Omgeving opwaarderen
Voorkeur voor één aaneengesloten marktgebied
Circuitvorm herstellen, bijvoorbeeld via Lambertushof.

De locatie van de markten wordt in de marktverordening aangegeven (kaartbeelden met
toelichting). Burgemeester en wethouders nadere regels stellen aan de grenzen van de
markten. (Uitvoeringsbesluit marktverordening)
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3.6 Omvang
Het vrije marktmechanisme bepaalt in beginsel de dynamiek van de markt. Van tevoren mag
niet vast staan of een warenmarkt moet krimpen dan wel uitbreiden.
Het verzorgingsniveau van warenmarkten kan worden vastgesteld door middel van het aantal
verkooppunten per 1.000 inwoners. In 2004 bedroeg dit aantal 2,7. Voor Helmond resulteert dit
in circa 230 standplaatsen (inclusief de overige weekmarkten). Omgerekend naar Helmond
Centrum houdt dit in een zaterdagmarkt met 175 standplaatsen (350 kramen van 4 m 1 ) en een
economische verkooplengte van 1.400 m 1 , met een ideale oppervlakte van het marktterrein dus
14.000 m 2 .
De zaterdagmarkt in Helmond telt circa 120 standplaatshouders
Volgens de verordening is 1.700 m 1 kraamlengte toegestaan.
Volgens de administratie is 120 x 12 m 1 = 1.440 m 1 feitelijk in gebruik en 1.200 m 1 formeel
vergund.
Worden deze gegevens afgezet tegen de landelijke norm van 8 m 1 (2 kramen per verkoper)
dan zou dit resulteren in slechts 960 m 1 verkooplengte.

Conclusie:
-

Economisch is er verkoopruimte voor 1.400 m 1 ; derhalve huidige ruimte minimaal
handhaven;
Economische ruimte voor 175 standplaatsen, biedt mogelijkheden om het huidig aantal uit
te breiden.
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3.7 Inrichting en opstelling
Veel voorkomende ergernissen van de consument op de warenmarkt zijn:
Te smalle paden en te weinig loopruimte;
Te weinig keus uit artikelen en kramen, al dan niet als gevolg van leegstand;
Slechte bereikbaarheid en onvoldoende parkeergelegenheid in de buurt;
Beperkte openingstijden.
Bron: Lokale Marktonderzoeken EIM, 2003

De inrichting van een markt is bepalend voor:
de commerciële kwaliteit en de aantrekkingskracht
de uitstraling en het aanzicht van een markt
de mogelijkheden van de kooplieden voor hun eigen presentatie
De omvang en de vorm van de marktlocatie zijn sterk bepalend voor de opstelling van de markt.
Ook in Helmond kent de markt lint- en carré opstellingen, in de vorm van een vierkant. De
huidige marktopstelling heeft noodgedwongen lange, smalle looppaden met weinig
doorgangen. Hierdoor ontstaan op drukke dagen opstoppingen, waardoor de attractiviteit van
afneemt.
De gangpaden zijn onvoldoende
breed. ln Helmond zijn veel
kraamverbreders en -verhogers in
gebruik en worden veel zaken
buiten aan de kraam gehangen.
Dit geeft een rommelig beeld en is
niet bevorderlijk voor de uitstraling
en doorgangen. De
toegankelijkheid van de markt voor
bezoekers wordt beperkt doordat
kooplieden de toegangspaden
onvoldoende vrijhouden en
gebruiken als uitbreiding van de
kraam of tijdelijke opslag.
Doorstroming van markt naar
winkel en vice versa wordt bevorderd door regelmatige openingen.
Om voor de markt een logische routing van de passantenstromen te krijgen dienen in- en
uitgangen aan te sluiten op bestaande loopstromen en —circuits. ln alle gevallen is het van
belang dat er geen grote gaten in de rijen vallen.
Ondernemers moeten het marktterrein snel en zonder lastige manoeuvres met groot materieel
kunnen oprijden, bijvoorbeeld zonder ander verkeer te moeten kruisen. De individuele
standplaatsen moeten tijdens het opbouwen en afbreken van de markt bereikbaar zijn, en er
moet voldoende ruimte zijn voor de voertuigen. Door middel van een vaste brede expeditieroute
voor hulpdiensten en marktkooplieden worden opstoppingen voorkomen. Met de voorschriften
van de brandweer wordt rekening gehouden. Dit betekent dat de marktlocatie en de
toegangswegen voldoende ruimte bieden voor de doorgang van politie, brandweer en
ambulance, zodat de veiligheid bij calamiteiten op en rond de markt gewaarborgd is.
Evenals in winkelgebieden prefereert de consument op de markt een compact aanbod (korte
loopafstanden), in aaneengesloten vorm. De attractiviteit van de markt is het grootst bij een
ongedeelde, niet versnipperde opstelling, op één locatie. Gestreefd wordt naar een optimale
opstelling, primair voor de consument, met inachtneming van de brandweervoorschriften, en
rekening houdend met bijvoorbeeld verkoopwagens en ander eigen materiaal. Een goede
"doorbloeding" is voor alle kooplieden positief, zeker voor branches met minder autonome
trekkracht.
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Uitgangspunt is dat de kooplieden uit de diverse branches elkaar aanvullen en elkaar niet tot
last zijn. Rekening houdend met branchespecifieke eisen verkiezen wij een vaste opstelling die
breed zal worden gecommuniceerd. De consument die doelgericht naar de markt komt en
efficiënt wil kopen, wil continuïteit in het aanbod en de locatie ervan en raakt spoedig gewend
aan de nieuwe opstelling.
Bloemen en planten aan de kop van de markt (Brink of Dries) onder de dakplatanen ,
vormen een fleurige aanblik van de tegenoverliggende terrassen.
Non-food op de Markt, geplaatst in lengterichting met voldoende doorsteken en ruimte
voor verkoopwagens. Hier is de wisselwerking met de gevestigde detailhandel het grootst
en deze branches bijten elkaar niet.
Food wordt geclusterd op het Ameideplein om maximale trekkracht voor het overige
marktaanbod te genereren. De kramen en wagens worden aantrekkelijk geplaatst waarbij
de expeditie wordt verzekerd. Hier zijn voldoende voorzieningen voor o.a. vis (waterafvoer)
en de bestrating is hier minder kwetsbaar, maar gedeeltelijk herstraten is een noodzakelijke
onderhoudsmaatregel.
- AGF blijft als trekker met name op de Noord-Koninginnewal gesitueerd: een rij
kramen/wagens met front naar de winkels, waarbij de rijbaan wordt afgeschermd.

Verbeterde opstelling en presentatie, afgestemd op andere functies aan de Markt,
betekent twee dubbele rijen kramen, waarbij aan 4 zijden verkocht wordt:
Bedrijven vrijhouden, looppaden langs de etalages.
Kraampresentatie richting bedrijven
- Terrassen inpassen (mits geopend, anders seizoensplaatsen)
- Trekkers goed positioneren
De expeditieruimte/hulpverlening op elke markt (tussen 2 rijen) is bij voorkeur 5 meter.

De voetganger centraal:

1. Comfortabele looproutes, -paden, berekend op invaliden en kinderwagens met een
breedte van minimaal 2,50 m, zonder conflicten, kruisingen en obstakels/meubilair.
2. Meer dwarsverbindingen en doorzicht, (doorsteken)
Deze opstelling krijgt vorm in door burgemeester en wethouders op te stellen nadere regels
waarin de hoofdlijnen voor de markten worden aangegeven, evenals de kraamlengte en opstelling.
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3.8 Branchering
Om de consument aan zich te binden dient de markt voldoende variatie te bieden met goede
producten tegen een redelijke prijs en in een leuke sfeer (klantvriendelijk en klantgericht,
persoonlijk, gespecialiseerd/vakkundig). De hedendaagse verwende consument heeft een
scala aan aankoopmogelijkheden (in alle prijssegmenten) en in allerlei (recreatieve) vormen ter
beschikking.
Elke markt kent haar eigen specifieke samenstelling, die is ingegeven door de doelgroep
waarop de markt zich richt (bij wijkmarkten de omwonenden), en door kenmerken als: omvang,
functie, tijdstip en duur van de markt. Als markt is het belangrijk om een goed beeld te hebben
van de ontbrekende artikelgroepen die een bijdrage kunnen leveren aan de trekkracht. Omdat
de markt dat vraagt, is meer variatie in het aanbod gewenst:
- Assortiment/aanbod: ruimer en breder, gericht op nieuwe doelgroepen.
- Speciale elementen zoals: ambachtelijke verkoop, kunst, antiek, curiosa, kunstenaars en
standwerkers, dragen bij aan de attractiviteit van de warenmarkt.
- Standwerkers (met parasol of grondplaats), verlevendigen het straatbeeld zeker als ze een
ander assortiment producten aanprijzen
Voor elke markt, groot of klein, is het aan te bevelen om een vergunning aan de kooplieden te
verstrekken met daarop vermeld de te voeren branche(s), met een uitleg betreffende de
brancheoverschrijdende artikelen. Op deze wijze wordt bereikt dat een markt een zo breed
mogelijk assortiment heeft en houdt.
Voorgesteld wordt de brancheregeling in te perken tot enkele hoofdgroepen en subgroepen:
Food: AGF, vis en andere eetwaren
- Bloemen, planten en heesters
- Non-Food: textiel, huishoudtextiel en andere goederen

3.9 Openingstijden
De wisselwerking tussen markt en omgeving is afhankelijk van gelijke openingstijden van
winkels en horeca/terrassen. Helmond kent nu alleen ochtendmarkten die worden gehouden
tussen 8.30 en 12.30 uur. Formeel moet voor 13.30 uur zijn opgeruimd, maar steeds meer
marktkooplieden treuzelen om te kunnen profiteren van een verlengde verkoop. Het opruimen
kan in de praktijk wel duren tot 14.30 uur. Tijdens het opruimen, afvoeren en vervolgens
reinigen heeft het gehele centrum een rommelige aanblik en zijn winkels en terrassen
nauwelijks bereikbaar. De bezoeker mijdt het centrum en dat is niet langer verkoopbaar.
Onze voorkeur gaat uit naar een dagmarkt met openingstijden van 8.30-17.00 uur, omdat:
Doelgroepen zoals jongeren, jonge gezinnen en tweeverdieners die wat later opstaan in de
gelegenheid zijn om de markt te bezoeken.
Parallelle openingstijden van markt en winkels leiden tot optimale wisselwerking en
minimale overlast.
Marktkooplieden profiteren van verlengde verkooptijden en niet hoeven te gaan inpakken
en opbreken terwiji de winkels nog volop in bedrijf zijn.
Of en in welke mate een betere aansluiting bij de winkeltijden resulteert in extra omzet is vooraf
moeilijk in te schatten. De markt trekt nu veel bezoekers die speciaal voor de markt komen en
voor deze doelgroep zal een verschuiving nauwelijks leiden tot een verandering in het
koopgedrag.
Overleg met de marktkooplieden is evident. Ook voor verruimen van de openingstijden is
voldoende draagvlak onder de individuele kooplieden noodzakelijk. Reacties van
marktkooplieden zullen verschillen. Vroeger deden ze vaak nog een middag- of avondmarkt;
tegenwoordig is dat minder, mede i.v.m. opbouwen en afbreken. Met name marktondernemers
in de AGF en de food-sector starten vroeg en prefereren vaak een vrije (zaterdag)middag.
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Ook in andere plaatsen zijn de marktondernemers gevoelig gebleken voor deze mogelijkheid
om de omzet te verruimen. Volgens de verenigingen kost de gewenning geruime tijd. Tijdens
de informatieavond is met de ambulante handel afgesproken dat nader (markt)onderzoek
gewenst is. Ook wij willen vooraf criteria formuleren waaraan het resultaat kan worden
beoordeeld.
Voorop staat dat de markt voor iedereen gelijktijdig moet beginnen en moet eindigen. Dit
omwille van maximale duidelijkheid naar de consument. De nieuwe tijdstippen van de
verschillende markten dienen in de marktverordening te worden opgenomen.

3.10 Marktverordening
De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft, in mei 1998 de model marktverordening
uitgebracht. Onlangs is de derde versie hiervan verschenen. Deze is aangepast aan de laatste
wetwijzigingen en jurisprudentie die betrekking hebben op de markt (w.o. de Wet dualisering
gemeentebestuur). Dit is in overleg gegaan met het Centraal Overleg Marktaangelegenheden
(COM) waarin de NVM, CVAH en HBD/MSR vertegenwoordigd zijn.
In de marktverordening en de uitvoeringsregeling worden op basis van de nu voorliggende
beleidsvisie de locatie, omvang, branchering, opstelling en openingstijden beschreven. Ook de
nadere eisen worden hierin vastgelegd.

De voorgestelde indeling van de zaterdag en woensdagmarkt is als bijlage bijgevoegd.

Huurmateriaal
Goed (huur)materiaal draagt bij aan de professionele uitstraling van de markt. De regelgeving
van de overheid is afgestemd op de mens, die gemiddeld langer wordt, zo wordt in de
bouwverordening een deurhoogte gehanteerd van 2.20 m.
•
•

De loophoogte van een kraam of luifel dient hieraan te voldoen. De huidige kraamhoogte
van 1,90 m is onvoldoende. Met de kramenverhuurder dienen heldere (meerjarige)
afspraken te worden gemaakt over aanpassing van het materieel.
Door uniformiteit in materieel kan een attractieve marktuitstraling worden bereikt. In plaats
van eigen materiaal per koopman, kan de gemeente uniforme, bijvoorbeeld rood/wit
gestreepte, dekzeilen ter beschikking stellen en op het gebruik daarvan toezien.

Verkoopwagens
De nostalgische markt met de traditionele
kramen verandert door gebruik van eigen
materiaal. De moderne warenmarkt is een
mix van marktkramen en verkoopwagens.
Die mix draagt bij aan de diversiteit van
het aanbod op de markt en aan een
professionele uitstraling van de markt.
Marktkooplieden kiezen noodgedwongen
voor een andere organisatie van vervoer,
presentatie,
sortering en voorraad,
enerzijds uit hygiéneoverwegingen
(Warenwet en temperatuurbeheersing van
bederfelijke waren), anderzijds worden
winkels op wielen ingezet uit Arbooverwegingen. In de marktopstelling dient in toenemende mate rekening te worden gehouden
met verkoopwagens.
Kramen en 'verkoopwagens' mogen dan wel door elkaar heen staan, maar kunnen qua
opbouw, aan- en afvoer beter in lijn geplaatst worden. Het indelingsvoorstel wordt hierop
gestoeld. Langs de expeditieruimte van 5 m is plaatselijk ruimte gereserveerd om aan één zijde
verkoopwagens te plaatsen. Locaties hiervoor worden in het Uitvoeringsbesluit formeel
aangewezen.
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De uiterlijke vormgeving van de 'verkoopwagens' behoeft verbetering. Alle voertuigen op de
markt moeten representatief en verzorgd uitzien. Gepleit wordt voor transparante zijkanten
waardoor de totale zichtlijn op kramen en wagens beter wordt.

Sollicitatie
Gemeenten die willen sturen op 'de markt als totaalproduct' hanteren bij het toewijzen van vaste
marktplaatsen één sollicitantenlijst in plaats van een meelooplijst én een wachtlijst. Kooplieden
moeten elk jaar hun inschrijving verlengen, zodat de lijst altijd up-to-date is. De CVAH adviseert
om de huidige wachtlijsten en meelooplijsten af te schaffen.
Elke openvallende plaats wordt beoordeeld op noodzaak, kwaliteitseisen, branche en
inpasbaarheid. Via de vakbladen wordt een oproep gedaan, waarna een inschrijving volgt door
kooplieden die menen aan die eisen te kunnen voldoen. Bij meerdere inschrijvingen kan er
openbaar geloot worden. Sollicitanten die het assortiment verbreden krijgen de voorkeur. Dit
bevordert de diversiteit en is goed voor het totaalproduct.
Conclusie
Ruimer en breder assortiment/aanbod door selectie en sollicitatie i.p.v. wachtlijst

Marktgelden en promotie
Het aantal marktbezoekers neemt af. Reclame- en promotieactiviteiten vergroten de
bekendheid van de markt en moeten worden gericht op de doelgroepen. Het reclamebeleid
staat ter verantwoording van de Marktkooplieden. In de reclamecommissie zijn hierover
afspraken gemaakt inclusief de deelnameverplichting aan promotie-activiteiten.
De gemeente wil gezamenlijk optreden van de ambulante met de reguliere handel onder de
vlag van het Centrummanagement promoten.
Steeds meer worden de verschillende bijdragen voor kramenhuur of reclame opgenomen in
een bijdrage. Echter dan moet het belastbare feit in de verordening marktgeld zo worden
geform uleerd, dat daaronder ook deze activiteiten worden begrepen.
Wij adviseren in deze situatie om geen prijsverhogingen door te voeren, maar wel een
kostendekkend tarief per m2 te hanteren. Voorwaarde is dat marktgeld, inclusief reclame- en
kramengeld, door de gemeente giraal en bij vooruitbetaling wordt géind. Dit kan bijvoorbeeld
door verschillende kraamdiepten aan te bieden.

Handhaving
Van alle zijden, ambulante en reguliere handel, consumenten en gemeente wordt
aangedrongen om de Marktverordening stringent te handhaven. Dit betreft o.a.:
1. Aan- en afvoer: vaste routing; gelijke vaste aanrij- en afvoertijden.
2. Geen afval, auto's, aanhangers etc. op de markt.
3. Maximale afmetingen:
- frontlengte van 16 m (4 kramen);
- standplaatsdiepte 2,50 m (geen kraamverbreders of —verhogers);
- geen extra parasols, voorraad of materiaal bij de kraam.
4. Betalingsvoorwaarden (achterstanden).

3.11 Bereikbaarheid en bevoorrading
De warenmarkt wordt ook wel als 'hindernis' voor de omgeving gezien. Centrumbezoekers zien
hun gebruikelijke parkeerplaats bezet door de markt en leveranciers moeten omrijden of
kunnen moeilijk bij hun afleveradres terecht.
De bereikbaarheid van een markt is van essentieel belang voor bezoekers. Idealiter is de markt
met alle soorten vervoer goed bereikbaar, met in de directe omgeving voldoende (betaalbare)
parkeergelegenheid. De Helmondse Markt worden veelvuldig op de fiets, met de bus of lopend
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bereikt. Voldoende en veilige mogelijkheden voor de bereikbaarheid en het stallen van fietsen
zijn in het ontwerp meegenomen.

Parkeren
De zaterdagmarkt legt beslag op een groot aantal reguliere parkeerplaatsen, mede door
kooplieden en vrachtwagens. Voorkomen moet worden dat de bezoeker op marktdagen het
centrum gaat mijden, hiervoor is voldoende parkeergelegenheid op loopafstand beschikbaar.

Bevoorrading
Op de Helmondse Markt is veel voorraad in
de vorm van wagens, aanhangers etc.
achter of nabij de kraam aanwezig. Bij grote
omzet zijn marktkooplieden afhankelijk van
constante bevoorrading. De Warenwet stelt
strenge eisen aan de bereiding en verkoop
van etenswaren. Hierdoor moeten
koelwagens dichtbij de kraam parkeren. Het
verdient aanbeveling om een nabijgelegen
locatie op marktdagen uitsluitend voor
bevoorrading of als (tijdelijke) laad- en
losplaatsen voor deze marktkooplieden te
reserveren.
Om vertragingen in de bevoorrading, hoge kosten of zelfs het niet leveren op marktdagen
(bijvoorbeeld C&A), te voorkomen is het gewenst de regeling voor de reguliere bevoorrading op
marktdagen aan te passen.

Fietsenstalling
Een (bewaakte) fietsenstalling in de buurt behoort tot de basisvoorzieningen, die bij
(her)inrichting van de markt moeten worden meegenomen. Gepleit wordt om op de Markt zelf
géén fietsenstalling te realiseren, omdat dit zal leiden tot een toestroom van fietsers op de
markt. Fietsenstallingen dienen te liggen bij de verschillende marktingangen, zoals Kerkstraat,
Speelhuis, Ameideplein, Koninginnewal. Naast de bestaande fietsroutes over de Koninginnewal
en de Kanaaldijk is er beslist geen behoefte aan een fietsroute over de Markt.

Conclusies
-

Bereikbaarheid
en
bevoorrading ook
bij
evenementen
parkeervoorzieningen en fietsenstalling bij ingangen centrum.
Duidelijke bewegwijzering en fietsroutes.

garanderen,

incl.

3.12 Tijdelijke maatregelen
De ambulante handel heeft overal te maken met tijdelijke marktverplaatsingen ten behoeve van
herstructurerings- en nieuwbouwprojecten in de binnensteden, maar ook en steeds vaker met
marktverplaatsingen ten behoeve van evenementen.
Uit recent onderzoek van het HBD/MSR (Hoofdbedrijfsschap Detailhandel, Afdeling Markt
Straat en Rivierhandel) blijkt dat een dergelijke verplaatsing de betreffende kooplieden altijd een
deel van hun omzet kost, omdat vaste klanten hen niet meer goed kunnen vinden.
In de huidige economische situatie kunnen dergelijke verplaatsingen voor individuele
marktkooplieden funest zijn.
Maar, beter een wezenlijke opwaardering dan voortgaan met een matige opstelling en een
mindere markt omdat "het altijd al zo is geweest".
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