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Gewoon Lokaal! 
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Steenbergen, 25 januari 2022

onderwerp Artikel 40 vragen "Verkoop producten van
winkeliers op (week)markť

U heeft artikel 40 vragen gesteld over de verkoop van producten van winkeliers op 
(week)markt. Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u 
meteen het antwoord daarop.

7. Is het college bekend met signalen van winkeliers dat deze vrezen te blijven zitten 
met hun seizoensgebonden collectie en voorraden?

Antwoord: Het signaal dat door de lockdown winkeliers vrezen voor het niet 
kunnen verkopen van de seizoensgebonden collectie en de voorraad is bij het 
college bekend.

2. Ziet het college net zoals Gewoon Lokaal! in mogelijkheden die er zijn om de 
ondernemers zo goed mogelijk te faciliteren in deze lockdown?

Antwoord: Gezien de alsmaar veranderende maatregelen zien we het belang 
in van het zo goed mogelijk faciliteren van de lokale ondernemer. Omdat wij 
niet per ondernemer kunnen bepalen welke ondersteuning nodig is werken 
we vanuit de vraag of behoefte van de ondernemer.

3. Is het college bereidt om zo snel als mogelijk in gesprek te gaan met Ons 
Steenbergen, Dinteloord Winkeloord en individuele ondernemers in de kernen om 
de behoeften te polsen?

Antwoord: het college staat in contact met Ons Steenbergen en Dinteloord 
Winkeloord. Tijdens deze contactmomenten worden wensen en behoeften die 
spelen met elkaar besproken en daar waar mogelijk worden de wensen 
ingevuld en gezamenlijk uitgewerkt. Als de individuele ondernemer ook 
behoefte heeft aan een contactmoment staat het college daarvoor open.
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4. Wilt het college net zoals in onder andere de gemeente Halderberge en Breda de 
winkeliers te faciliteren om een kraam te huren op de weekmarkten van de 
gemeente Steenbergen en kan hier snel op geacteerd worden?

Antwoord: Het Rijk heeft op 14 januari 2022 versoepelingen aangekondigd. 
Winkeliers hebben de winkel weer open en klanten kunnen zonder afspraak 
komen winkelen. Uit contact met Ons Steenbergen en Winkeloord Dinteloord 
is gebleken dat er nu géén actuele vraag is om een kraam te huren op de 
weekmarkt. Binnen de huidige opstelling van de markt is er ruimte voor 
ondernemers om een kraam te bezetten mocht daar alsnog behoefte aan zijn. 
In het kader van de eerdere lockdown is deze optie ook besproken met de 
ondernemers, maar vanwege de coronamaatregelen was het niet toegestaan 
om niet essentiële producten aan te bieden op de weekmarkt. Als er opnieuw 
een lockdown wordt afgegeven waarin winkeliers worden beperkt zullen we 
hierover opnieuw het gesprek aangaan met de ondernemers om de behoefte 
te peilen en de mogelijkheden te bezien die er zijn om ruimte te bieden aan de 
ondernemers.

5. Gewoon Lokaal! durft verder te kijken dan de marktdagen en vraagt het college of 
het ook mogelijk is om gecontroleerd buiten de winkel te treden middels een kraam, 
net zoals bijvoorbeeld bloemisterijen. Kortom; wat is hierin mogelijk?

Antwoord: Binnen de marktdagen is er ruimte voor winkeliers om een 
marktkraam te bezetten. Daarnaast zijn we altijd bereid om vanuit de behoefte 
van de ondernemer mee te denken in een mogelijke oplossing op maat. Hierbij 
zijn de coronamaatregelen en de voorschriften vanuit de veiligheidsregio 
leidend.
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