AMENDEMENT
Agendapunt: 10 Standplaatsenbeleid Meierijstad
Onderwerp: wijziging aantal standplaatsen Schijndel
De raad van de gemeente Meierijstad in vergadering bijeen op 20 september 2018;
constaterend dat:
•
•
•

er op dit moment op de Boschweg in Schijndel 5 en op De Steeg in Schijndel 7 standplaatsen zijn,
het voorstel van het College voorziet 6 plaatsen op elke locatie,
dat hierdoor een ondernemer verplaatst dient te worden van De Steeg naar de Boschweg,

overwegend dat:
•
•
•

die betreffende verkoper van vis door de verhuizing op de nieuwe locatie wordt geconfronteerd met
nog een viskraam en dat dit onwenselijk is,
het handhaven van meer standplaatsen niet tot een onoverkomelijke afwijking van het beleid leidt en
er sowieso al enkele andere afwijkingen zijn opgenomen,
dit mogelijk tot meer conflicten zou kunnen leiden.

ammendeerd het standplaatsbeleid onder hoofdstuk 4 de aanbevelingen.
-Voor de locaties in Erp, Nijnsel, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel en Wijbosch geldt een maximum
toelaatbaar aantal vergunningen van 6 per week, in de overige kernen worden maximaal 3 vergunningen per
week afgegeven.
En
-Op locaties binnen 500 meter van de locatie waarop de weekmarkt plaatsneemt is het daags voor of de dag
van de weekmarkt niet mogelijk om standplaats in te nemen
te wijzigen in
-Voor de locaties in Erp, Nijnsel, Schijndel, Sint-Oedenrode, Veghel en Wijbosch geldt een maximum
toelaatbaar aantal vergunningen van 8 per week, in de overige kernen worden maximaal 3 vergunningen per
week afgegeven.

En
-Op locaties binnen 200 meter van de locatie waarop de weekmarkt plaatsneemt is het daags voor of de dag
van de weekmarkt niet mogelijk om standplaats in te nemen
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