Actuele Motie
Lichtstadmarkt afwisselend naar de Demer en 18 Septemberplein

AcM3

De ondergetekenden, leden van de raad van de gemeente Eindhoven, hebben de eer de volgende actuele
motie aan te bieden.

Constaterende dat:
 De voorgenomen verplaatsing van de Lichtstadmarkt (LSM) naar het Catharinaplein voor veel
maatschappelijke onrust zorgt;
 Het Catharinaplein niet geschikt is voor een markt gezien ruimte, veiligheid, kosten en rendabiliteit.
Overwegende dat:
 De Demer en het 18 Septemberplein al zijn voorzien van alle benodigde systemen om een markt te
plaatsen en hoeven er bij plaatsing op deze locaties geen extra kosten gemaakt te worden;
 De LSM afwisselend te plaatsen is op de Demer en het 18 september plein, rekening houdend met
de activiteiten die mogelijk op het 18 september plein plaats vinden via ehv365;
 Een andere mogelijkheid is om de LSM, afwisselend op de Demer of het 18 Septemberplein dan op
zaterdag en de daarop volgende week op zondag plaats te laten vinden;
 Plaatsing op de Demer mogelijk ook flexibel kan qua positie. Bijvoorbeeld afwisselend aan de V&D
zijde en de week daarna aan de C&A zijde, of in zijn geheel verdeeld over de Demer.
Van mening zijnde dat:
 De Lichtstadmarktondernemers zich flexibel op willen stellen om ruimte vrij te maken voor andere
doeleinden;
 In samenwerking met de marktmeesters hinder of obstructie voor winkeliers of winkelend publiek tot
een minimum kan worden beperkt.

Stelt de Raad voor te besluiten het college van Burgemeesters en Wethouders op te roepen om:
gehoor te geven aan de door de Lichtstadondernemers geboden suggestie en de Lichtstadmarkt afwisselend
te plaatsen op de Demer en het 18 Septemberplein.

Eindhoven, 22 september 2015.

De leden van de raad.
Patrick van der Voort (BBL), voorsteller
Linda Hofman-Jobse (CDA), voorsteller
Eddy de Beaumont (LE), voorsteller
Ko Jansen (CU), voorsteller

Deze motie is

aangenomen in de vergadering van 22 september 2015.
verworpen

………………………., griffier.

