
 
Aan het college van B & W en de Raad van Oisterwijk  
Postbus 10101  
5060 AG Oisterwijk  
 
Betreft: Artikel 34 vragen inzake toegang van en veiligheid op De Lind na – en voor 
de markt 
 
Moergestel, 2 november 2018  
 
 
Geacht College en Raad,  
 
De VVD Oisterwijk constateert met verbazing de toegang en verkeersveiligheid op de 
markt op De Lind. Ons is bekend dat Het marktterrein op donderdagen tussen 08.00 
uur en 19.00 uur gesloten is voor alle verkeer. Op De Lind Noord mag tot 11.00 uur 
laden en lossen plaatsvinden voor winkels die op De Lind Noord zijn gevestigd. De 
boa’s houden op donderdag tijdens de markt (13.00-17.00) een aantal keer een 
controlerondje over de markt. 
 
Veiligheid van de deelnemers in het verkeer is een belangrijk aandachtspunt.  
De VVD is van mening dat de gemeente ten alle tijden dient te voorkomen dat er een 
onveilige verkeerssituatie ontstaat. Ook is de VVD van mening dat voor inwoners, 
ondernemers en verkeersdeelnemers de openingstijden op zowel De Lind Noord als 
De Lind Zuid helder moeten zijn. 
 
We constateren het volgende: 
 

- Zeer regelmatig is De Lind na 19.00 uur nog steeds afgesloten voor auto’s. 
- De gemeente – i.t.t. de afspraak- niet zorgdraagt voor een correctie opening 

en afsluiting van de Lind na 19.00 uur. 
- Voor automobilisten is het onduidelijk wanneer De Lind nu open en gesloten 

is. Dit komt omdat zowel op Lind Noord als Lind Zuid de borden zodanig zijn 
geplaatst dat de indruk wordt gewekt dat ook De Lind Noord in de ochtend (tot 
11.00 uur) gesloten is voor autoverkeer. 

- De kramenzetter komt zeer regelmatig pas na 19.00 uur (soms zelf na 19.30 
uur) om de 4 kramen op te halen (dit terwijl de markt al om 17.00 sluit).  

- De gemeente of wel kramenzetter verplaatst de toegangsborden in de avond 
niet of nauwelijks, zelfs zodanig dat verkeersdeelnemers/automobilisten de 
toegangshekken (ook nog na 19.00 uur tot laat in de avond) omzeilen via de 
stoepen om vervolgens toch ergens op De Lind hun auto te kunnen parkeren, 
hetgeen zorgt voor verkeersonveilige situaties. We hebben zelfs gezien dat 



automobilisten zelf de borden gaan verplaatsen vanwege de verkeersonveilige 
situatie. 

- De verkeershekken vaak nog voor het raadhuis de hele donderdagavond tot 
laat (volgende ochtend) op de straat staan, dan wel in een bocht (voor de 
Tijd). Dit zorgt voor onveilige situaties op straat, vooral nu het donker en of 
regenachtig is in de avonduren als de borden toch al moeilijker zichtbaar zijn 

- Tot slot. Al om 7.00 uur staan er marktlieden op De Lind Zuid hun kraam in te 
richten of plaatsen alvast hun wagen, hetgeen betekent dat De Lind Zuid al 
voor 08.00 uur is gesloten. 

 
 

1. Is het college op de hoogte van deze onduidelijke en verkeersonveilige 
situatie? 

2. Wat doet de gemeente aan deze onveilige verkeerssituatie? 

3. Op welke wijze handhaaft de gemeente de toegang en openingstijden van de 
markt? 

4. Hoe gaat het college deze situatie oplossen?  

 
In afwachting van uw reactie, verblijf ik,  
Hoogachtend,  
Namens de VVD-fractie,  
 
B. Taapken 
Raadslid VVD Oisterwijk  
 


