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Wijziging Verordening bepaling van de plaatsen der markten.
Amsterdam, 19 september 1991.

Aan de Gemeenteraad
In 1977 is de Waterloopleinmarkt in verband met de bouw van het
Stadhuis/Muziektheater tijdelijk verplaatst. Na verwezenlijking van bedoeld
bouwplan is de markt op 1 oktober 1988 teruggekeerd naar het Waterlooplein.
Voor deze terugkeer gold als uitgangspunt dat ook langs de Zwanenburgwal
(tussen de Jodenbreestraat en de Dr. Bijvoetbrug) markt zou worden
gehouden.
Ingevolge art. 6, eerste lid, van de Verordening op de Dienst van het
Marktwezen worden de plaatsen waar markten worden gehouden, door uw
Vergadering bepaald. Vervolgens stellen wij op grond van art. 8, eerste
lid, onder a, van genoemde verordening de grenzen van de plaatsen
waarbinnen markten worden gehouden vast. Met de Verordening bepaling van de
plaatsen der markten, vastgesteld bij uw besluit van 6 december 1978, nr.
1307 (Gemeenteblad 1979, afd. 3, volgn. 95 en nadien gewijzigd) hebt u aan
genoemd art. 6 van de Verordening op de Dienst van het Marktwezen
uitvoering gegeven.
In verband met klachten over het gebruik van het gedeelte van de markt
aan de Zwanenburgwal tussen het Waterlooplein en de Jodenbreestraat, hebben
wij voorshands gewacht met een voorstel aan u om de Verordening bepaling
van de plaatsen der markten in overeenstemming te brengen met de gewijzigde
situatie van de Waterloopleinmarkt. Wij hebben de directeur van de Dienst
Marktwezen opgedragen, de klachten eerst te onderzoeken en, zo nodig,
maatregelen te treffen.
Naar ons oordeel heeft de directeur inmiddels de noodzakelijke
maatregelen genomen. Wij vertrouwen dat bedoelde klachten hiermee tot het
verleden behoren. Wij menen dan ook dat thans de formalisering van de
huidige plaats van de Waterloopleinmarkt kan worden overgegaan. Hierbij
tekenen wij nog aan dat het gebruik van deze plaats in overeenstemming is
met de verschillende bestemmingsplannen die ter plaatse gelden, te weten:
het bestemmingsplan Valkenburgerstraat en omgeving en het bestemmingsplan
JodenbreestraatÄ Houtkopersdwarsstraat.
Op grond van het vorenstaande stellen wij, in overeenstemming met het
advies van de Commissie voor Economische Zaken, Havens, Nutsbedrijven en
personeelszaken, u voor, het volgende besluit te nemen:
De Gemeenteraad van Amsterdam,
Gezien de voordracht van Burgemeester en Wethouders van 19 september
1991;
Gelet op art. 6 van de Verordening op de Dienst van het Marktwezen,
Besluit:
de Verordening bepaling van de plaatsen van de markten, vastgesteld bij
zijn besluit van 6 december 1978, nr. 1307 (Gemeenteblad 1979, afd. 3,
volgn. 95), en laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 29 november 1989,
nr. 1406 (Gemeenteblad 1990, afd 3, volgn. 98), te wijzigen door onder 4ø
(de algemene dagmarkt) de zinsnede "het Waterlooplein (de verhoogde
middengedeelten)" te vervangen door "het Waterlooplein en de Zwanenburgwal
(gedeelte tussen de Jodenbreestraat en de Dr. Bijvoetbrug)".

Afschrift van dit besluit zal aan Burgemeester en Wethouders worden gegeven.
Burgemeester en Wethouders van Amsterdam,

