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De fractie heeft de volgende vragen:

De weekmarkt in Wouw vindt al jaren plaats op iedere woensdagochtend op het Torenplein in Wouw. 
Op zich een prima locatie die past bij het kleinschalige karakter van deze markt en bij het dorpse 
karakter. Zo’n tien marktkooplieden bieden van 9 uur tot 12 uur een breed scala van dagelijkse 
producten aan, aan lokale bezoekers vooral vanuit Wouw en de omliggende dorpen.

Vlak bij het Torenplein bevindt zich de grotere Markt, midden in het centrum van Wouw. De laatste 
jaren neemt de bedrijvigheid en het aantal activiteiten op en rondom de Markt steeds meer toe. Naast 
de traditionele activiteiten zoals de kermis, koningsdag, geraniummarkt, braderie, rommelmarkten en 
muziekfeesten, zien we recent allerlei nieuwe festiviteiten zoals het beachvolleybalweekend, Wouw 
on Ice en Rockin’ Wouw. Ook de bedrijvigheid met horecazaken en terrassen rondom de Markt neemt 
toe. Kortom; er komt weer volop leven in het Wouwse centrum en dat is goed voor de vitaliteit van het 
dorp: iets wat wij al jaren stimuleren.

De Roosendaalse Lijst is van mening dat deze bedrijvigheid verder versterkt en gestimuleerd kan 
worden door de weekmarkt te verhuizen van het Torenplein naar de Markt. Gelet op het kleinschalige 
karakter van de weekmarkt zou je bijvoorbeeld enkel de oostzijde (de zijde waar zich ook de meeste 
horeca bevindt, zie bijgevoegd kaartje), mogelijk aangevuld met de noordzijde, kunnen benutten. 
Door het naast elkaar, aan de rand van het grasveld, plaatsen van de marktkooplieden krijg je een 
mooi aaneengesloten lint van kraampjes. De klanten kunnen dan een bezoekje aan de weekmarkt 
combineren met een bakje koffie op een terras of in een horecazaak. Kortom, meer leven en elkaar 
versterkende functies. Dat gedeelte van de Markt (oostzijde) zou dan tijdelijk (woensdagochtend) voor 
verkeer kunnen worden afgesloten. Door het meer open karakter en het meer centraal en zichtbaar 
gelegen zijn van de Markt ten opzichte van het meer gesloten karakter van het Torenplein zal de 
weekmarkt wellicht meer bezoekers gaan trekken.

Kortom: verplaatsen levert volgens ons voordelen op voor:

 De marktkooplieden: meer klandizie, meer sfeer;
 De bezoekers: mogelijkheid tot combineren marktbezoek met horecabezoek;
 De omgeving: meer leven en bedrijvigheid in het centrum van Wouw.
De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft hierover enkele vragen:

1. Deelt u onze mening dat het verplaatsen van de weekmarkt van het Torenplein naar de Markt 
zorgt voor extra levendigheid in het Wouwse centrum, en dat functies elkaar daar kunnen 
versterken en voordelen biedt voor de marktkooplui, bezoekers en de omgeving? Graag een 
toelichting.



2. Bent u bereid deze mogelijkheid te onderzoeken door dit idee voor te leggen aan de 
marktkooplui die nu wekelijks op het Torenplein staan, aan de Wouwse 
Ondernemersvereniging en aan de omwonenden? Zo ja, gaat u dat ook doen?

3. Indien ja, binnen welke termijn denkt u dit onderzoek op te kunnen pakken en af te ronden? 
Indien nee, waarom niet?

4. Wat vindt u van dit idee en ziet u ook kansen voor, dan wel bezwaren tegen, dit plan en zo ja 
welke?

Namens de fractie van Roosendaalse lijst, 
Eric de Regt en René van Broekhoven 

Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. Het is mogelijk dat de levendigheid zou kunnen toenemen door aansluiting te vinden bij 
bestaande horeca en gevestigde ondernemers in het centrum (Markt) van Wouw. Voor de 
continuïteit van een weekmarkt is het wel van belang dat ze op een vaste plaats kunnen staan.

2. Ja, waarbij als kanttekening dat de uitkomst voor iedereen als positief wordt ervaren, 
marktkooplieden, bewoners en ondernemers. 

3. Eerste helft 2020.

4. Voor zover bekend ligt er geen onderzoek ten grondslag aan het idee, daarom is niet aan te 
geven wat de mogelijke kansen en/of bezwaren zijn van marktkooplieden, ondernemers, 
bewoners. Er zijn wel een aantal aandachtspunten:

 Stroomvoorziening is aanwezig maar bij evenementen op de locatie Markt niet bruikbaar. 
(Bijv. ijsbaan en kermis ).

 Als er evenementen plaats vinden op de Markt zal de weekmarkt verplaatst moeten 
worden.

 De nieuwe locatie zal ieder woensdagochtend (9.00-13.00) aan beide zijden moeten 
worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer om bezoekers aan de Wouwse markt een 
veilige omgeving te bieden.

 Parkeren van marktvoertuigen.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders,

Cees Lok


