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MOTIE PILOT VERPLAATSING ZATERDAGMARKT NAAR SIMONSPLEIN.
De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 18 juli 2019
overwe4ende data
- een van de doelstellingen van het Aanvalsplan Binnenstad is om meer beleving en vertier
to creeren in de binnenstad;
- consumenten daar niet alleen hun boodschappen doen, maar ook langer verblijven in de
-

binnenstad;
in vele steden de zaterdagmarkt plaatsvindt in het historische hart van de stad in de
directe nabijheid van winkels en horeca;
met deze verplaatsing de winkels in de binnenstad, de horeca en de zaterdagmarkt
elkaar verder versterken;

constaterende dat:
- de ondernemers verenigd in het centrummanagement Doetinchem de laatste jaren
herhaald de wens hebben uitgesproken om de zaterdagmarkt to verplaatsen Haar het
Simonsplein (voor het laatst in hun bijeenkomst met de fractievoorzitters d.d. 18 juni jl.);
- de zaterdagmarkt een beperkt aantal ondernemers heeft (circa 25) die praktisch gezien
ook op het Simonsplein dan wel in de directe omgeving kunnen worden geplaatst;
- het plein voor en achter het stadhuis op zaterdagen dan eventueel beschikbaar is voor
het houden van andere evenementen;
draagt het col%ge op:
1. in gesprek to gaan met de ondernemers van het centrummanagement Doetinchem
(Binnenstadbedrij~ alsmede met de marktcommissie om met hen de mogelijkheden to
onderzoeken voor de haalbaarheid van het verplaatsen van de zaterdagmarkt Haar het
Simonsplein en bij dit haalbaarheidsonderzoek in ieder geval ook aandacht to besteden
hoe om to gaan met de evenementen die nu ook al regelmatig op het Simonsplein
plaatsvinden (zoals de ijsbaan, de waterfontein, enz.);
2. de raad voor 1 december 2019 to informeren over de resultaten van dit
haalbaarheidsonderzoek en de raad een voorstel to doen over een pilot verplaatsing
zaterdagmarkt Haar het Simonsplein;
en gaat over tot de orde van de dag.
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