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De situatie van de Markt op zaterdag op het Sint-Denijsplein (op vraag van Mijnheer 

Hacken, gemeenteraadslid) 

Vorst, 2 januari 19 

 

Interpellatie van het Schepencollege betreffende de Zaterdagmarkt op het Sint-

Denijsplein 

 

Geachte heer Burgemeester, 

 

Graag zou ik weten hoe het ervoor staat met de ‘historische’ markt van onze gemeente, 

aangezien dit volgens onze ouderen de oudste is die bestaat, namelijk de 

zaterdagochtendmarkt op het Sint-Denijsplein. Deze markt telde iedere zaterdag altijd 

groentetelers van grote kwaliteit en – u kunt mij als wekelijkse bezoeker ervan geloven – niet 

weinig Vorstenaren bezochten deze markt. 

 

We moeten echter vaststellen dat het bezoek sinds enige tijd een geleidelijke maar continue 

daling kent. Tal van verkopers alsook de concessieverantwoordelijke wijten deze 

vermindering aan het feit dat het Plein is afgesloten vanaf de Brusselsesteenweg. Het klopt dat 

het bezoek op dat moment is beginnen te dalen, maar is het mogelijk objectief vast te stellen 

dat dit de oorzaak is? 

 

In algemenere zin: wat bent u van plan te doen om het imago van deze markt – die de 

Vorstenaren nochtans in staat stelt met elkaar te spreken en elkaar te ontmoeten en die het 

centrum van onze gemeente leven geeft – te verbeteren? Communicatiecampagnes? Het plein 

op zaterdag opnieuw openstellen? Klantenbindingsacties voorzien? Het is in ieder geval 

dringend, want sommigen overwegen het om naar andere markten te trekken, en u weet dat 

het moeilijk is deze dynamiek te stoppen wanneer ze eenmaal begonnen is! Er moet dringend 

iets worden ondernomen, en dit uiteraard in overleg met de groentetelers! 

 

Ik dank u voor uw antwoorden. 

 

Laurent Hacken 

 

 

 

 
 

De heer Hacken merkt op dat het bezoek van de wekelijkse markt op zaterdag is 

afgenomen sinds de afsluiting van het Sint-Denijsplein. 

Welke oplossing gaat overwogen worden? 

Het Sint-Denijsplein op zaterdag weer openstellen? 

Hij wijst erop dat meerdere marktkramers erover nadenken naar andere drukkere 

markten te verhuizen. 

 

De heer Tahri wijst erop dat er bij de buurtbewoners een tevredenheidsonderzoek werd 

gehouden volgend op de sluiting van het plein. 

Hoewel dit onderzoek nog niet is afgerond, heeft het de tevredenheid van de bewoners 

aangetoond want er is minder verkeer en minder lawaai maar sommige handelaars zijn 

minder tevreden. 
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Het plein blijft gesloten en dit maakt het mogelijk om gediversifieerde activiteiten uit te 

werken. 

Deze week staat er een tweede vergadering op het programma, dit met het oog op het 

ontwikkelen van nieuwe initiatieven, het creëren van een nieuwe dynamiek. De ideeën 

zullen worden gedeeld met de concessiehouder. Er wordt een communicatiecampagne 

overwogen alsook een nieuw marktplan. 

De bereikbaarheid zal worden bestudeerd. 

 


