
Antwoord van de heer Benoît Cerexhe, burgemeester bevoegd voor Middenstand, op de  
schrifteliike vraag van gemeenteraadslid Carla Delonghe betreffende de markt van Vogelzang 

1) Hoewel er nog geen kwantitatieve analyse werd uitgevoerd, wordt zowel het succes als de 

kwaliteit van de markt van bij het begin nauw opgevolgd door de dienst Middenstand, de 

schepen van Leefmilieu en het buurtcomité "Duurzame wijk". Het duurzame aspect van de 

markt (bio-producten en/of korte keten) blijft nog steeds de eerste bekommernis, en de 

concessiehouder respecteert dit criterium zo goed mogelijk. 

De dienst Middenstand bewaart in haar dossier over deze markt getuigenissen van bezoekers, 

die u desgewenst kunt raadplegen. 

2) De laatste weken staan er zo'n 13 à 15 kramen op de markt, afhankelijk van de 

weersomstandigheden. Op volle bezetting staan er 16 kramen, en tegen het einde van de 

maand april zouden er maximaal 17 kramen moeten staan (nieuw viskraam). Daarmee is de 

maximumcapaciteit van de markt in haar huidige vorm bereikt en zelfs lichtjes overschreden 

(90 strekkende meters). Dit houdt bijna een verdubbeling in t.o.v. de 8 tot 10 kramen die er 

tijdens het laatste trimester van 2013 stonden (het eerste trimester van de markt). 

Alle marktkramers betalen standgeld aan de marktmeester, per strekkende meter (1,50 €/m), 

evenals een vergoeding van 2,50 € per marktdag voor het gebruik van een aansluiting op het 

elektriciteitsnet, zoals voorzien in de concessie-overeenkomst. 

3) Voor de gemeente was het aantrekken van een jonger publiek op zich geen hoofddoel van 

deze markt (eerder een markt met duurzame producten en het creëren van gezelligheid in de 

wijk). Toch zien we een trouw publiek van jonge koppels naar de markt komen, vaak met 

kinderen, die gevoelig zijn voor het duurzame en het lokale van het aanbod. Ook de 

aanwezigheid van scholen in de buurt zorgt voor een zekere bekendheid bij jongere gezinnen 

uit de omgeving. Het feit dat de meeste marktkramers gemiddeld ook jonger zijn dan hun 

collega's op conventionelere markten zorgt ook voor een dynamische interactie met de 

bezoekers van de markt, getuige ook de acties die in samenwerking met de Duurzame wijk op 

het getouw worden gezet zoals de getrouwheidskaart en het succes van de scheurbonnen op 

de bussen van de MIVB (depot Delta) die omgeruild kunnen voor een gratis product (ruim 

honderd bonnen omgeruild). 

Er werd nog geen telling gedaan van het aantal bezoekers maar naarmate de markt uitbreidt, 

neemt ook het bezoekersaantal zichtbaar toe. Het valt op dat de meeste bezoekers ook kopers 

zijn. 



4) Zoals overeengekomen in de concessieovereenkomst, ontvangt de concessiehouder 100 % van 

de standgelden. Daar staat tegenover dat de gemeente geen kost/vergoeding te betalen heeft 

aan de concessiehouder. 

Andere kosten voor de gerneente zijn het wekelijks leveren van nadarhekken en 

parkeerverbodsborden door de gemeentearbeiders (te plaatsen door de concessiehouder) en 

het onderhoud van de marktplaats (het reinigen onmiddellijk na de markt gebeurt onder 

verantwoordelijkheid van de concessiehouder zelf). 

Er zal dit jaar ook een nieuwe elektriciteitskast geplaatst worden voor deze markt op kosten 

van de gemeente, waardoor er minder kabels zullen moeten getrokken worden door de 

marktkramers (veiliger) en waardoor de elektriciteitscapaciteit verhoogd zal worden. 
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