
Nederland, vrijdag 30 juli 2021 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Sinds begin 2020 zitten we met de hele wereld in een pandemie; de corona pandemie. 
Er zijn vele slachtoffers gevallen en nog dagelijks hebben we te maken met ziekenhuisopnames en 
overlijdens aan deze verschrikkelijke ziekte, welke de wereld nog in zijn macht heeft. 
 
Inmiddels hebben we met elkaar heel veel geleerd en zijn we druk met vaccineren, wat een kijk op de 
toekomst positief kleurt.  
 
De afgelopen 1,5 jaar zijn er vele maatregelen ingevoerd en inmiddels ook weer stopgezet, om onze 
zorg te ontlasten en de economie weer terug te laten keren naar normale omstandigheden. 
 
Helaas merken wij als marktorganisatoren hier weinig van. 
Wij organiseren gedurende het jaar allerlei soorten markten; jaarmarkten, braderieën, 
boekenmarkten, Kerstmarkten, kunstmarkten, ibizamarkten en allerlei andere soorten 
themamarkten. We verzorgen de markten van A tot Z en zorgen ervoor dat je, als wij aan het einde 
van de dag vertrekken, er niets meer te zien is van wat er die dag heeft plaatsgevonden. 
Ons seizoen start in maart/april en eindigt in december met Kerstmarkten.  
Dit zijn maanden waarbij we lange dagen maken en heel hard werken. Iets waar we altijd heel erg 
naar uitkijken en heel veel energie van krijgen. 
 
Deze energie wordt ons gedurende de corona pandemie afgenomen!  
We willen ontzettend graag, maar mogen niet. 
Natuurlijk waren we allen in het begin van 2020 heel erg geschrokken; een ziekte die de wereld in z’n 
greep kreeg en voorlopig niet zou laten gaan. Dat had niemand ooit voor mogelijk gehouden. 
Gedurende de maanden van 2020 merkten we dat onze branche, de marktorganisaties, geen 
richtlijnen kreeg vanuit instanties en dat we ook weinig genoemd werden op persconferenties of in 
schema’s. We mochten weer starten vanaf juli, maar gemeentes hadden zulke absurde regels dat we 
totaal ontmoedigt werden om onze markten voort te zetten. Eventuele boetes en maatregelen die 
ons werk totaal in de weg lagen, waardoor we geen heil meer zagen in de markten van 2020. 
 
Nu zijn we inmiddels halverwege 2021 en nog steeds zijn wij als marktorganisaties geen stap verder. 
We worden geschaard onder evenementen en deze waren tot voor kort nog verboden. Sinds de 
versoepeling kunnen we aan de slag, tenminste dat zou je denken. 
Niet dus! We krijgen bij de verschillende gemeentes geen ingangen en zien dat er vaak geen beleid is 
op de wijze hoe evenementen ten tijde van corona ingericht horen te worden, behalve de zeer 
algemene regels die bij de Rijksoverheid worden vermeld. Dit steekt ons! De warenmarkten in 
Nederland mogen, gelukkig voor hen, gewoon open zijn en deze mensen staan iedere week gezellig 
op een locatie in Nederland. Wat zijn wij anders dan een warenmarkt/ weekmarkt? Hoe zijn de 
stands en marktkramen anders dan bij een warenmarkt? Vaak zijn zelfs de locaties van de 
warenmarkt hetzelfde! Een marktman mag wel op de warenmarkt staan, maar op een andere markt 
niet; wat is hier de logica van? 
 
Evenementen of markten die wij organiseren zijn op buitenlocaties en hebben dezelfde werkwijze als 
een warenmarkt, alleen heeft het dus kennelijk een andere naam. We weten dat de warenmarkt 
geregeld is in een APV, maar wij staan ook al vele jaren 1 of meerdere keren in het jaar op een locatie 
waardoor je ook uit kan gaan van een vast gegeven en betrouwbaarheid van ons als partij. 
 



Op persconferenties en andere overheidspagina’s wordt heel vaak gesproken over evenementen. Dit 
zijn grote festivals en dat heeft niets met onze tak van sport te maken. Wij organiseren doodgewone 
markten waar alle inwoners uit een stad of dorp mogen komen om te winkelen in de buitenlucht. 
 
Er wordt gesproken dat we onze markten volledig moeten afsluiten met hekken en toegang moeten 
verlenen en personen moeten gaan tellen, dit is totaal geen realiteit!  
Vaak staan we in een gezellig centrum met prachtige straten en leuke winkels. Moeten we dan tegen 
deze winkeliers en inwoners van het gebied zeggen dat ze niet meer naar binnen mogen omdat het 
aantal personen is bereikt? Moeten we zeggen tegen de dame met een rollator dat ze even moet 
wachten, ondanks dat ze alleen even naar de bakker wilde lopen? Alles en alleen omdat er teveel 
mensen lopen volgens de 5m2 norm? Dit is totaal niet werkbaar? Dit kan je toch geen 
doorstroomlocatie meer noemen? 
 
Wij marktorganisatoren zouden graag een gericht beleid zien van gemeentes, waarbij beide partijen 
mee uit de voeten kunnen. 
Vanuit gemeentes is er een beleid dat er evenementen/markten georganiseerd mogen worden op 
aanvraag van een vergunning; geef ons dan ook een beleid om dit uit te kunnen voeren! 
Het is ook in het belang van de stad of het dorp om weer markten en andere activiteiten te laten 
organiseren voor haar inwoners en ondernemers. Denk met ons mee i.p.v. de tegenwerking die we 
nu al maanden te verduren krijgen! We moesten dit toch samen doen?? 
 
Op dit moment kunnen wij niets en ons zicht op de toekomst wordt ook alleen maar moeilijker 
(gemaakt)! 
We kunnen niet wachten totdat de laatste stap van het stappenplan, het loslaten van de 1,5 meter, is 
vrijgegeven. Ook wij hebben rechten en we zouden heel graag weer doen wat we het liefste willen 
en het beste kunnen: ondernemen! 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Kroko’s evenementen 
Frits Events 
Direct Events 
Apeldoorn 2000 
Dynamic Promotions 
Namens Red de markt Events 
 


