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Betreffende: oproep aan college lobby te starten in Den Haag om de markt z.s.m. mee te nemen in de 

versoepeling van de corona maatregelen. 

 

 

Geacht college, 

 

Volgens onze fractie is het kabinet de markt vergeten op te nemen bij de versoepeling van de corona 

maatregelen die verleden week is afgekondigd. Op dit ogenblik worden  marktondernemers die geen 

voedselwaren verkopen, uitgesloten. 

 

Tijdens de vorige golf heeft de gemeente voor duizenden euro’s geld een coronaopstelling gemaakt. 

Wij waren blij dat het college zich actief opstelde. Een compliment daarvoor! We moeten met zijn 

allen er toch zoveel mogelijk voor zorgen dat iedereen zijn boterham kan blijven verdienen. 

 

De markt is in de buitenlucht, dus heel veilig, heel ruim opgezet, de mensen kopen en lopen meteen 

weer weg, blijven niet hangen. Iedereen heeft echt bewezen heel verstandig met de situatie om te 

gaan. De Liberale Partij Maastricht is wat dat betreft heel trots op de burgers en de ondernemers. 

Marktondernemers krijgen heel weinig ondersteuning, dus ze redden het (bijna) niet,  en het is ook 

voor de klanten heel vervelend dat ze hun waren niet kunnen kopen. 

 

U geeft aan dat u zich aan de regels houdt, natuurlijk, maar u heeft in een bepaalde mate ook een 

verantwoordelijkheid voor de economie van de stad en haar ondernemers.  Natuurlijk zal de 

marktbranche ook in actie komen. Maar we vinden dat een stadsbestuur op tijd en zichtbaar voor de 

belangen van haar eigen stad dient  op te komen. Dat is niet alleen noodzakelijk voor de economie, 

maar dat laat zien dat de mensen steun hebben van hun eigen stadsbestuur en de bereidheid er is 

politieke deuren te openen en om samen op te trekken in deze onzekere tijd. 



De Liberale Partij Maastricht verwacht dan ook van het stadsbestuur dat het college z.s.m. in Den 

Haag aanklopt en aangeeft dat men de markt is vergeten mee te nemen bij de versoepelingen en in 

het rijtje van de versoepelingsregel moet worden opgenomen. 

 

1. Wat heeft u als stadsbestuur gedaan, nadat premier Rutte de versoepeling aankondigde voor 

een aantal branches, maar de markt (de marktondernemers die geen voedselwaren verkopen) 

daarbij vergat? 

2. Bent u bereid om komende week een lobby te starten richting Den Haag met als doel het 

kabinet zover te krijgen om ook de marktondernemers die geen voedselwaren verkopen,  

weer te laten ondernemen op een veilige manier, - zoals afgelopen zomer in Maastricht heel 

goed werd geregeld? 

 

 

Namens de Liberale Partij  Maastricht, 

K. Nuyts 

  


