
32. Question de Monsieur Quentin van den HOVE, conseiller communal, du 5 juin 2020  -=-  Vraag van de heer 
Quentin van den HOVE, gemeenteraadslid, van 5 juni 2020. 
 
De markt op de Koninklijke Sint Mariastraat. 

 
De Nationale Veiligheidsraad besliste dat vanaf 18 mei de markten in België weer mochten plaatsvinden. 
De meeste markten op het Schaarbeeks grondgebied werden na deze beslissing weer opgestart, met 
uitzondering van de markt op de Koninklijke-Sint Mariastraat. De gemeente besliste om deze grotere 
markt pas op 4 juni weer op te starten (zoals andere Brusselse gemeentes), goed nieuws voor de 
marktkramers en voor de consument.  
 
De communicatie rond de heropstart van de markt gebeurde daarentegen véél te laat, pas de dag ervoor 
rond 13u werden brieven aan de straatbewoners uitgedeeld. Mensen die hun brievenbus voor 13u 
hadden geledigd konden dus onmogelijk op de hoogte gesteld worden en blijkbaar kreeg ook niet 
iedereen de brief van de gemeente in de bus. Ook op facebook verscheen pas de dag ervoor om 14:24 
een berichtje rond de heropstart van de markt. Dit kan niet de normale gang van zaken zijn, ook niet in 
corona-tijden.  
 
Wat is de echte reden van deze gebrekkige communicatie? (Het zou hierbij uiteraard zeer ongepast zijn 
om simpelweg ‘Covid-19’ als excuus te gebruiken)  
 
Hoeveel marktkramers had men gepland te hebben en hoeveel zijn er uiteindelijk gekomen?  
 
Hoeveel marktbezoeker had men gepland te hebben en hoeveel zijn er gekomen?  
 
Hoeveel auto’s werden weggesleept en welke compensaties voorziet men voor de eigenaars van deze 
voertuigen gezien de nalatigheid van de gemeente?  
 
Welke communicatie heeft men gepland om zich te excuseren tegenover de bewoners van de 
Koninklijke-Sint-Mariastraat voor dit spijtig voorval? 

 
Réponse :  

 
Net als U was ik verheugd met de heropening van de markt, op 5 juni, in de Koninklijke Sint-Maria 
straat, naar dewelke mijn Kabinet alsook de gemeentelijke diensten toe gewerkt hebben. 
Zo een markt openen in de huidige context van deconfiniëring rekening houdend met de 
hygiënische maatregelen die genomen moeten worden is een echte uitdaging die perfect 
uitgevoerd werd volgens de meningen gegeven door de handelaars, gemeenteambtenaren en 
politie.  
 
Noteer tevens dat andere Brusselse markten niet geopend werden. Daarom werd de beslissing 
voor een heropening genomen in de late namiddag op 2 juni nadat er een nieuw plan voorgesteld 
werd tijdens een vergadering met de politie, de PPU, de CM en mijn kabinet.  
 
Aangaande de communicatie. Op 4 juni, de vooravond van de markt, werd er een rondbrief 
verzonden naar de buurtbewoners met de nodige informatie. Ik wens U eraan te herinneren dat 
de markten terug mochten plaats hebben vanaf 18 mei, de buurtbewoners konden zich dus 
verwachten aan het feit de heropening van de KSM-markt binnenkort zou plaats vinden.  
De keuze om niet nog 1 week te wachten voor de heropening van de markt werd gedaan op vraag 
van de handelaars en de klanten van de markt. Dit liet ons tevens toe om het systeem van 
filebeheer, met een beperkt aantal klanten te testen op een dag waarop de weersvoorspelling niet 
rooskleurig was. 
Wij waren er ons dus van bewust dat de termijn redelijk kort was. Gevoelig voor deze situatie, heb 
ik aan de politie gevraagd om eerder begripvol dan repressief te zijn.  
 
Zij is dus gaan aanbellen bij iedere eigenaar van de wagen die vrijdag nog ter plaatse was. Waarvoor 
mijn dank. Daardoor komt het ook dat onder de zeventigtal auto's die 's morgens geparkeerd 



waren er slechts 1 auto getakeld diende te worden daar de eigenaar geen inwoner van Schaarbeek 
was. Noteer wel dat wij de week daarop, op woensdag, weer een rondbrief verzonden hebben en 
tevens flyers tussen de ruitenwissers geplaatst hebben. Hierna hebben we 3 wagens moeten 
wegtakelen. 
 
Volgens de richtlijnen van het centrum van de NVR wat betreft het aantal toegelaten marktkramers 
op een markt, hebben wij besloten deze te halveren. 43 handelaars werden uitgenodigd om zich 
te plaatsen in de Koninklijke Sint-Mariastraat, één week op twee, met het oog een evenwicht te 
respecteren op vlak van diversiteit van de aangeboden goederen. Op 5 juni hebben 15 à 20 
handelaars zich gemeld. Mondjesmaat werd het maximum aantal bereikt. 
 
In normale tijden trekt de markt tussen 4000 en 6000 klanten. De dag van de heropening hebben 
we min of meer 1200 personen geteld. Het weer was slecht, wat zeker een invloed had op 
potentiële klanten. 
 


