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Geachte voorzitter
Betreft: schriftelijke vraag gemeenteraad juni 2014 – buurtmarkten
Behandelaar: S&D-fractie – Stijn Van Dingenen
Steeds meer steden en gemeenten herontdekken de sociale sterkte van buurtmarkten. Bij een buurtmarkt gaat
het om een kleinere markt die wekelijks in de buurtkern wordt georganiseerd en waar een tiental verkopers
hun waren, vaak voedingswaren, aanbieden.
De grote kracht van buurtmarkten ligt er in dat buurtbewoners er terecht kunnen voor een aantal specifieke
inkopen. De markten zijn echt gericht op de omliggende wijk en haar bewoners. Bovendien spelen de
openingsuren van de buurtmarkten ook in op het leefpatroon van de wijk. Zo is een buurtmarkt tussen 15 en
19 uur ideaal: ouders die hun kinderen op school afhalen, doen er hun inkopen of wie van zijn werk terug
huiswaarts keert, stopt even op de markt. Bijkomend bieden buurtmarkten ook de kans aan minder mobiele
buurtbewoners om ook wekelijks even naar de markt te gaan. Deze bewoners nemen vaak niet de verplaatsing
naar grotere markten in het centrum of omliggende gemeenten.
Markten hebben bovendien een positief sociaal effect én ze stimuleren de omliggende handel en horeca.
Allemaal troeven dus die we als S&D ook graag in onze gemeente willen uitspelen. Met de verschillende
deelkernen die onze gemeente rij is, is het idee van buurtmarkten een goed idee.
Daarom willen we als S&D aan het gemeentebestuur vragen of zij bereid zijn om in de wijken HouthalenOost, Helchteren en Meulenberg/Ten Hout in de toekomst op wekelijkse basis een buurtmarkt te
organiseren. Het zou volgens ons een meerwaarde betekenen voor deze deelwijken.
Alvast onze dank voor de antwoorden en het debat in deze op de komende gemeenteraad.
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