
 
 
Oss, 16-02-2019 
Artikel 41 vragen over de zaterdagmarkt in Oss. 
 
De detailhandel in het centrum van veel kleine en middelgrote steden staat al jaren onder 
druk. Oss vormt hierop geen uitzondering. Ook hier wordt door ondernemers en gemeente 
veel tijd en geld besteed om het aanbod in de detailhandel in het centrum zoveel mogelijk 
op peil te houden. Om de aantrekkelijkheid van het centrum te verhogen wordt er veel werk 
gemaakt van evenementen en versterking van de horeca. Reuring in het centrum moet er 
voor zorgen dat de binnenstad van Oss aantrekkelijk blijft, ook voor de detailhandel. 
 
De detailhandel bestaat naast de vaste winkels ook uit de ambulante handel. Al eeuwen kent 
Oss marktdagen voor zowel etenswaren als niet-etenswaren (food en non-food). Ook nu is 
er iedere zaterdag een food en non-food markt in het centrum. In het verleden stonden 
beide markten op dezelfde locatie in het centrum. Omdat de marktbezoekers die voor de 
levensmiddelen komen geen of weinig belangstelling hebben voor het andere aanbod, 
leverde dat de non-food marktkooplui minder klandizie op. Door de non-food markt te 
verplaatsen naar de Heuvel loopt deze nu beter. Daarnaast is de non-food markt tot 17.00 
uur open, vier uur langer dan de food markt. 
 
Bij de realisatie van het Walkwartier ligt het in de bedoeling dat de markt daar naartoe 
verhuist. Het duurt echter nog een aantal jaren voordat het Walkwartier zover klaar is dat de 
verhuizing daadwerkelijk kan plaatsvinden. Tot die tijd zou de non-food markt op de huidige 
locatie gehandhaafd moeten worden. 
 
Vanuit het Centrummanagement is al verschillende keren aangegeven dat de Heuvel 
beschikbaar moet zijn voor evenementen. Voor de non food-markt zou er daarom geen 
plaats meer zijn op de huidige locatie. Per 1 juli aanstaande moeten zij naar een alternatieve 
plaats in Oss. Dit stuit op grote bezwaren van de marktkooplui. Zij zijn altijd bereid om in 
onderling overleg met het Centrummanagent en organisatoren van evenementen eerder te 
vertrekken of per gelegenheid de markt te verplaatsen. Een andere alternatieve vaste plaats 
voor de non-food markt is er niet in Oss. Teruggaan naar de Eikenboomgaard is geen optie 
vanwege de lage omzet die daar wordt gerealiseerd. De marktkooplui geven aan dat zij als ze 
niet mogen blijven staan op de huidige plek, zij helaas uit Oss moeten vertrekken. 
 
Wij stellen daarom de volgende vragen. 

1. Bent u het met de SP eens dat ook de ambulante detailhandel (food en non-food 
markthandel) een versterking betekent voor het Osse centrum? 
 

2. Zo ja, bent u bereid deze ondernemers actief te ondersteunen en op welke manier? 
 

3. Zo nee, waarom niet? 



 

4. Klopt het dat de non-food markt per 1 juli van de Heuvel moet verdwijnen? 
 

5. Zo ja, wie heeft deze beslissing genomen? 
 

6. Is het juist dat de marktkooplui zelf met een alternatief plan moeten komen voor een 
andere locatie? 
 

7. Waarom kan de huidige locatie niet gehandhaafd blijven? 
 

8. Bent u bereid om de gedwongen verhuizing uit te stellen tot de realisatie van het 
Walkwartier is afgerond? 
 

9. Zo nee, accepteert u dan dat deze vorm van handel uit Oss verdwijnt? 
 
 
Namens de SP fractie 
Marie Therese Janssen en Jan Zoll 
 


