
Arnhem, 11 mei 2018 

 

Publieke overdracht van de Markten door de Gemeente. 

 

Dames, heren en natuurlijk ook de kinderen, namens de Stichting Arnhemse Marketen heet ik jullie 
allemaal hartelijk welkom op deze feestelijke Marktdag. 
 
Omdat het een feestelijke dag vandaag is, hebben we mooie vlaggetjes opgehangen, een 
springkussen voor de kleintjes neergezet. We hebben vandaag een heus 'Rad van Fortuin', waar u 
gratis aan kan deelnemen en veel kans maakt op prijsjes die u weer op de Markt kunt besteden. En tot 
slot is er ook een grappige Clown die voor de kinderen met ballonnen de mooiste figuren kan maken. 
In de binnenstad zijn we ook aanwezig met enkele kramen en hebben we daar ook feestelijke en 
kleurige ballonnen opgehangen. 
 
En waarom is het een feestelijke dag vandaag? Dat zal ik jullie uitleggen. Op zich is de Markt niet 
nieuw, eigenlijk is de Markt als je goed om je heen kijkt nagenoeg alles hetzelfde gebleven. We zijn 
als Markt ook niet jarig of zo, en we hebben ook geen jubileum, ... maar waarom is het dan wel een 
feestelijke Marktdag. 
 
De reden is dat we vandaag zelfstandig zijn geworden en niet meer onder de Gemeente Arnhem 
functioneren. Gaat u dit merken als trouwe Marktbezoekers? In eerste instantie niet, maar in de loop 
van maanden/jaren wel. We gaan meer inspelen op de wensen en behoefte van u als 
Marktbezoekers. We gaan een duidelijke koers uitzetten, waar we als Markt u het beste mee kunnen 
dienen. Per slot van rekening was de oude leus - 'op de Markt is uw gulden een daalder waard' - 
vandaag de dag zeggen we; 'op de Markt moet u voor kwaliteit en deskundigheid zijn' Op de Markt zijn 
de producten nog los verkrijgbaar, een kwaliteit die eerlijk en betrouwbaar is, we leveren een service 
op uw standaard en vergeet ook niet dat het een sociale ontmoetingsplaats is voor iedereen. Kortom, 
uw Markt is een sfeervolle Markt in de openlucht waar iedereen haar en zijn boodschappen kan doen. 
Zoals de Stad Arnhem zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld, zo zal de Markt in die ontwikkeling 
nadrukkelijk gaan mee bewegen. 
 
Dan hebben we ook een nieuwe Website. Daaraan is gekoppeld een Fietsenactie, zo gemakkelijk als 
u vandaag aan het Rad van Fortuin bedragen kunt winnen zo gemakkelijk kunt u ook de trotse bezitter 
worden van een Cortina Fiets. U hoeft alleen maar naar onze website te gaan 
ARNHEMSEMAKRTEN.NL – schrijf u in voor de nieuwsbrief en automatisch maakt u dan kans om 
een fiets te winnen. 4 fietsen worden beschikbaar gesteld en op maandag 4 juni worden de winnaars 
bekend gemaakt. Bent u een fan van Facebook, ga dan naar 
FACEBOOK.COM/ARNHEMSEMARKTEN – ook daar kun u zich voor de nieuwsbrief aanmelden en 
mee dingen naar een Cortina Fiets. 
 
Om dit vandaag een officieel tintje te geven hebben we de wethouder Ine van Burgsteden bereid 
gevonden om in het openbaar de verzelfstandiging te bekrachtigen. 
Het is een proces geweest wat enige tijd geduurd heeft, maar uiteindelijk zijn we als Stichting en 
Gemeente heel tevreden met het resultaat. De verzelfstandiging van de Markt betekent dan ook dat 
we meer gericht zullen zijn op de klanten van de Markt. 
 
Wij wensen u vandaag nog een heel gezellig verblijf op de Markt en morgen bent eveneens weer van 
harte welkom. Ook dan hebben we dezelfde feestelijke uitstraling, het springkussen, de Clown en 
natuurlijk ook de hele dag het Rad van Fortuin draaien. 
 
Dan geef ik nu het graag woord aan Ine van Burgsteden, wethouder van het college van 
Burgemeester en Wethouders van Arnhem, waar zij 8 taken in de portefeuille heeft en waarvan 1 de 
'Openbare ruimten' betreft waar o.a. de Marken onder vallen.  
 
Norbert van Lent 
voorzitter Stichting Arnhemse Marken  
	


