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1. Opening en mededelingen 
 
De heer van der Vos geeft de heer Moesker (City Mondial) het woord om uitleg te geven wat City Mondial 
voor de Haagse Markt zou kunnen betekenen in de toekomst. City Mondial is een stichting die al 15 jaar 
actief is en al eerder met de Haagse Markt te maken heeft gehad.  
De bedoeling is om te richten op wijkaanpak en projecten te doen. Vorig jaar is er een rapport verschenen 
en hierin kwam onder andere de bereikbaarheid van de Haagse Markt aan de orde en ook hoe de 
toeristenstroom makkelijker naar de Haagse Markt te krijgen er staan tips in het rapport hoe de Haagse 
Markt beter in het licht kunnen zetten en kunnen we iets met de wijk doen, de wijk communicatie, de band 
versterken met de wijk en richten op de toekomst en het gebied om de Haagse Markt als een gebied kunnen 
presenteren. Er zijn weinig financiële middelen beschikbaar er zou in combinatie met Smith Communicatie 
contact gezocht kunnen worden met de wijk. Er zou iets met de bebording naar de Haagse Markt gedaan 
kunnen worden, de tramhalte Haagse Markt is een mooi voorbeeld. Via de website en digitale 
nieuwsbrieven bereik je ook veel publiek. De heer Moesker gaat contact leggen en schakelen met de heer 
van Leeuwen om plannen uiteen te zetten en het gebied rondom de Haagse Markt neer te zetten.  
 
1.1. Notulen 29 mei 2017 en actiepunten 
n.a.v. het verslag: 
De heer Franse deelt mee dat hij geen onderdeel meer uitmaakt van het bestuur van de CVAH.  
 
De heer van der Vos deelt mee dat agendapunt 5 onderzoek datalek wordt verschoven naar het volgende 
marktkameroverleg wanneer de stukken compleet zijn.  
Naar aanleiding van de opmerking over de inhoudelijke weergave van het vorige verslag, is men het er nu 
over eens dat het verslag aan ieders verwachtingen voldeed. 
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In het vorige marktkameroverleg was afgesproken dat de heer Rosema een volledige branchelijst met de 
bezetting per branche zou rond laten gaan, dit punt wordt meegenomen en zal alsnog gedaan worden. 
 
De heer Bos heeft een gesprek gehad met Smith Communicatie over de promotie en de daarbij behorende 
offerte. 
 
De heer van der Vos deelt mee dat Ap rechtstreeks de tafels doet, zonder afdracht naar de coöperatie dit 
voor 3 tot 6 maanden. 
  
2. Uitleg verlichtingstijden  
 
In het zomerseizoen zijn de verlichtingstijden aangepast, het had beter geweest wanneer de Gemeente dit 
van te voren had gecommuniceerd. Bij slecht (donker) weer schakelt 1/3 deel straatverlichting automatisch 
aan. De klachten zijn dat het te donker is er is al eerder dan 9.00 uur volk op de markt. De heer Pronk geeft 
aan dat de heer Leemans uitleg zal geven aan de heer Franse en langs zal gaan bij de ondernemers. 
 
3. City Mondial en promotie  
 
Zie onder opening en mededelingen.  
 
4. Marktgeldonderzoek  
 
De heer van der Vos vraagt wat de marktkamerleden vonden van het rapport. De heer Farrukh geeft aan dat 
er niet veel nieuws in staat en dat de communicatie niet goed geweest is. De heer van der Vos geeft aan dat 
we het al heel vaak over de communicatie hebben gehad en dat we ons best doen om dit te verbeteren. Een 
periodieke nieuwsbrief met positievere punten om over te communiceren.  
De heer Bos merkt op dat de aansluitkosten veel te hoog zijn geweest en dat hij een bedrijf kan vinden die 
het voor minder dan € 10.000,- zou kunnen uitvoeren.  
De heer Bos vindt dat er een gespecificeerd kostenoverzicht van de servicekosten beschikbaar gesteld moet 
worden. Hij vindt dat er openheid moet komen, er is argwaan en het is te algemeen. Bij veel 
marktondernemers zal de achterdocht worden weggenomen als zij inzicht krijgen in de opbouw van de 
servicekosten.  
De heer Revis heeft gezegd wanneer het promotiegeld in het marktgeld gestopt wordt dit aan de 
marktondernemers gecommuniceerd moet worden en dat zij extra gaan betalen (€ 0,50 per dag). Er zal 
hiervoor een enquête gehouden moeten worden onder de marktondernemers.  
Op 5 juli wordt in de commissie leefomgeving het marktgeldonderzoek besproken en hierover zal een stukje 
worden opgenomen in de nieuwsbrief. 
 
De heer van der Vos merkt op dat er 2 uur staat gepland voor het marktkameroverleg, om in deze tijd het 
overleg af te kunnen ronden zullen agendapunten worden verschoven naar het volgende overleg. 
 
5. Onderzoek datalek  
 
Dit agendapunt wordt verschoven naar het volgende marktkameroverleg. 
 
6. Openstelling tweede feestdagen/ kerstmarkt 
 
Dit agendapunt wordt verschoven naar het volgende marktkameroverleg. 
 
7. Coöperatie 
 
Dit agendapunt wordt verschoven naar het volgende marktkameroverleg. 
 
8. Verlenging openingstijden zomerperiode 
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Dit agendapunt wordt verschoven naar het volgende marktkameroverleg. 
 
9. Evaluatie verkiezingen  
 
Dit agendapunt wordt verschoven naar het volgende marktkameroverleg. 
 
10. 80 jaar Haagse Markt op de Herman Costerstraat  
 
Dit agendapunt wordt verschoven naar het volgende marktkameroverleg. 
 
11. Vergunning ronde Q2  
 
De marktkamerleden zouden geïnformeerd worden over de vergunning ronde Q2, dit is echter niet gedaan 
en dit actiepunt zal met de heer Rosema worden opgenomen. 
De heer Franse uit zijn kritiek op de wijze van communicatie tussen de Gemeente en de marktkamerleden/ 
ondernemers. De heer van der Vos geeft aan te maken te hebben met personeelskrapte en er geen sprake is 
van onwil maar eerder overmacht.  
Het verzoek is de toewijzingen van de vergunningen te delen met marktkamerleden, dit is een actiepunt 
voor de heer Rosema. Voor eventuele afwijzingen is het advies een afspraak te maken met de 
vergunningverlener voor opheldering. 
De heer Ratan merkt op dat een aanvraag voor 1 extra dag is afgewezen, terwijl iemand voor 3 dagen een 
vaste plek heeft. Persoon in kwestie kan met senior vergunning medewerker, mevrouw Beek, in gesprek 
voor uitleg van de afwijzing. 
 
12. Marktterrein 
 
Wat betreft de schoonmaak en afvalproblematiek geeft de heer Pronk aan 3 weken objectief op en rond het 
terrein te hebben waargenomen, en dat dit ook door de marktmeesters en de Handhavingsorganisatie is 
gedaan. De heer Pronk heeft moeten concluderen dat 80% van het vuil afkomstig is van de 
marktondernemers. De bewoners gaan terecht klagen. De marktondernemers moeten een afvalcontract 
hebben en er moet een brief naar alle marktondernemers waarin staat vermeld dat zij een boete krijgen bij 
het illegaal aanbieden van vuil. Er zal in de nieuwsbrief een stukje hierover worden opgenomen. Het NKB zal 
een stukje aanleveren voor de nieuwsbrief. 
Verder geeft de heer Pronk aan om het marktterrein meer te gaan schouwen om te beoordelen of de 
kwaliteit van de schoonmaak en het onderhoud voldoet en hiermee de kwaliteit omhoog te krijgen. Voor de 
zomer zal er opdracht worden gegeven de kauwgom te laten verwijderen van het marktterrein. Deze kosten 
zullen uit de algemene middelen betaald worden. 
 
In rij 6 zat de regenpijp verstopt en kwam het water uit de goot bij de unit naar binnen. De betrokken 
ondernemers hebben schade geleden en stellen de Gemeente hiervoor aansprakelijk. 
 
De hoogtebegrenzers moeten nagemeten worden, actie de heer van der Zwan/ de heer Leemans. 
 
De vraag is of er 31 juli genoeg leden zijn om het marktkameroverleg door te laten gaan, er wordt nog 
bekeken het overleg anders te laten vervallen. 
 
13. Rondvraag en sluiting 
 
Geen. 
 
De vergadering wordt om 20.30 uur gesloten. 
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