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Wethouder feliciteerde bestuur markt op ‘Dag van de Ondernemer’
Op de ‘Dag van de Ondernemer’ feliciteerde wethouder Patrica van Loozen de bestuursleden
van de markt in Hoevelaken en in Nijkerk met het succes van beide markten na de
verzelfstandiging in 2016.
Op vrijdag 17 november 2017 bezocht wethouder Patricia van Loozen de twee markten in de
gemeente Nijkerk, in de ochtend was zij aanwezig op de markt aan de Wiekslag in Hoevelaken. In de
middag was zij aanwezig in Nijkerk op het Plein.
Geen bemoeienis
Al meer dan een jaar zijn de weekmarkten in zowel Nijkerk als Hoevelaken verzelfstandigd. De
gemeente heeft geen bemoeienis meer heeft met de organisatie, invulling en uitvoering van de
weekmarkten. Dit is overgedragen aan de Stichting Weekmarkt Nijkerk en Hoevelaken waarin de
marktondernemers en de overkoepelende landelijke stichting ‘de Markt van Morgen’ zijn
vertegenwoordigd.
Kwaliteit op een hoog niveau
De Stichting heeft een marktmanager, de heer Gijsbert Bast in dienst genomen die de dagelijkse
werkzaamheden voor de markten uitvoert en ervoor zorgt dat de kwaliteit van de markten op een hoog
niveau blijft. Ook worden er door de Stichting en de marktmanager acties georganiseerd.
Patricia van Loozen: “De markt moet haar bezoekers extra beleving bieden. Net als veel
andere branches laat ook de markt herstel zien. Ik zie dat de markten in de gemeente Nijkerk
zich nog meer willen richten op bezoekers die een goede prijs-kwaliteitverhouding belangrijk
vinden en een groot assortiment zoeken. Een marktbezoek moet meer worden dan alleen de
wekelijkse inkopen doen. Het social contact en de gezelligheid krijgen een steeds grotere rol
bij een bezoekje aan de markt. En door het organiseren van evenementen op de markt
ontstaat er op de markt een gezellige en ontspannen sfeer. Zoals gisteren tijdens de
kookdemonstratie van Masterchef Hilde van Maanen in Hoevelaken”.
Bestuursleden van de markt ontvingen een cadeau
In de middag bracht Patricia van Loozen een bezoek aan de markt in Nijkerk. De bestuursleden van
beide markten zijn tevreden over de samenwerking met de gemeente.
De wethouder bood zowel aan de bestuursleden van de markt in Hoevelaken als in Nijkerk een
cadeau, in de vorm van de toren van Nijkerk in chocolade aan. Daarmee feliciteerde zij de
bestuursleden met het succes na de verzelfstandiging van de beide markten.
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