
 

 

Nieuwsbrief – maart 2021 
Stichting Markten Alkmaar 
In verband met de corona maatregelen is het niet mogelijk om een 
jaarvergadering te organiseren. Graag brengen we u middels deze 
nieuwsbrief op de hoogte van een aantal onderwerpen die binnen het 
bestuur zijn besproken. 
 
Facturatie 
In de brief die u reeds eerder heeft ontvangen met betrekking tot de facturatie hebben wij gesteld 
dat tevens de non-food ondernemers gefactureerd worden. Dit was onterecht. Het bestuur heeft dan 
ook besloten de beslissing terug te draaien en inmiddels zijn alle betaalde facturen gecrediteerd. 
 
Bezuinigingen 
Om een gezonde stichting voor de toekomst te waarborgen, heeft het bestuur de begroting voor 
2021 heroverwogen en een aantal bezuinigingen ingezet. Hiermee willen wij de druk op de vaste 
lasten verder terugbrengen en de verminderde inkomsten compenseren. 
 
Veegdienst 
Een van de bezuinigingen is het stoppen met de veegdienst 072. Het stoppen met de veegdienst 
heeft tot gevolg dat elke ondernemer zijn eigen meters en de omgeving hiervan schoon houdt en 
oplevert eind van de dag. De marktmanager zal hierop toezicht houden en er worden consequenties 
verbonden bij het niet naleven van de afspraken. Bij elke overtreding wordt een dossier aangemaakt 
door de marktmanager met daarin de klacht en een foto van het geconstateerde en er wordt een 
boete gegeven van €250,00 per overtreding. 
 
Palen 
Graag extra aandacht voor het terugplaatsen van de palen eind van de dag. Er wordt te vaak 
geconstateerd dat de palen aan het eind van de dag niet teruggeplaatst zijn. Dit levert problemen op 
met de gemeente. De marktmanager zal extra handhaven op het terugplaatsen van de palen. 
 
Op- en afbouw tijden 
Het gebeurt regelmatig dat ondernemers buiten de vaste op- en afbouwtijden de waar al in- en/of 
uitpakken. Dit is niet toegestaan. We wijzen u er graag op zich te houden aan het reglement dat geldt 
voor de op- en afbouw tijden. Informatie over het reglement is op te vragen bij de marktmanager. 
 
Parkeerbeleid 
De parkeerterreinen zijn enkel bedoeld voor de ondernemers. In principe geldt dat er 1 voertuig per 
ondernemer op het terrein mag worden geplaatst. In geval van uitzonderingen, kan hierover worden 
overlegd met de marktmanager. Uitzonderingen worden vastgelegd en afspraken hieromtrent 
kunnen te alle tijden worden aangepast of teruggedraaid. 
 
Nobel gebaar 
Door de ondernemers op zaterdag is er een nobele actie opgezet om de non-food collega’s een hart 
onder de riem te steken. Er zijn leuke pakketten samengesteld en deze brengt Ronny geheel 
belangeloos langs bij de non-food ondernemers! 
 
Vacature 
De huidige penningmeester heeft aangegeven dat hij zijn activiteiten voor de stichting wil 
beëindigen. Hiermee komt er een vacature binnen het bestuur voor een nieuwe penningmeester. 
Indien u hiervoor interesse heeft, kunt u mailen naar het secretariaat: robbert@alkmaarmarktstad.nl 
 

 


