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Organisatie weekmarkten naar nieuwe Stichting Helderse markten. 
 
De (nieuwe) Stichting Helderse weekmarkten  organiseert vanaf 5 maart de markten op woensdag 

(Marsdiepstraat) en zaterdag (Beatrixstraat). Zij neemt dan het stokje over van de gemeente, die van 

oudsher de weekmarkten in Den Helder organiseert.  

 

De aanwezigheid van weekmarkten bepaalt mede de aantrekkelijkheid van een binnenstad/winkelgebied. Niet 

alleen voor eigen inwoners, maar ook voor die uit de regio.  Daarnaast zijn de markten in de zomermaanden 

toeristische trekkers. De belangstelling van zowel kooplieden als bezoekers loopt de laatste jaren, net als in de 

rest van Nederland, echter terug. Dat is de reden geweest om te onderzoeken of een vernieuwing van de markt 

soelaas biedt.  

 

Onderzoek 

Uit interviews met marktbezoekers én marktkooplieden bleek dat inwoners graag naar de markt gaan. Ook 

kwam naar voren dat diverse marktkooplieden frisse ideeën hebben over hoe je een markt aantrekkelijker kunt 

maken. Deze uitkomsten waren de aanleiding voor een aantal marktkooplieden om de gemeente vragen zelf de 

markten op de woensdag en zaterdag  te mogen organiseren. Zowel het college als de gemeenteraad staan 

positief tegenover dit initiatief, vooral ook omdat dit een grote  bijdrage kan leveren aan een bruisende en 

aantrekkelijk binnenstad. De noodzakelijke regelgeving is ondertussen aangepast. De marktkooplieden hebben 

zich in de nieuwe stichting verenigd en kunnen zo op professionele wijze aan de slag.   

 

Opheffing markten Julianadorp en De Schooten 

De belangstelling van marktkooplieden voor de markten in De Schooten en Julianadorp is zodanig klein dat 

deze weekmarkten formeel  worden opgeheven. De kooplieden die daar al jaren met hun kraam staan, krijgen 

de mogelijkheid om hun koopwaren ook in de toekomst daar te kunnen verkopen. Met hen wordt een regeling 

getroffen. 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie 

 

Woensdag 5 maart vindt de feestelijke ondertekening plaats door  wethouder Kees Visser en de voorzitter van 

de stichting, mevrouw Janneke Kostelijk. U bent hierbij van harte welkom. Locatie en exact tijdstip …..  

 

Voor overige informatie: Remko van de Belt, team Communicatie gemeente Den Helder, telefoon 0223–67 

8198, e-mail: r.van.de.belt@denhelder.nl  
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