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Burgemeester en wethouders van Heumen; 

 

 
 

overwegende, dat het Kerkplein in Malden opnieuw wordt ingericht; 
 

dat het Kerkplein de functie van een levendig dorpsplein heeft; 

 
dat in het bestemmingsplan Malden, vastgesteld door de raad op 1 februari 2007 en daarna in 

werking getreden, in artikel 16.1. b is aangegeven dat het Kerkplein is bestemd voor verblijfsgebied 
alsmede terrassen, kermissen en markten; 

 
dat de herinrichting van het bedoelde gebied tot doel heeft het Kerkplein en de omgeving van het 

plein aan te passen aan de eisen welke hieraan nu en in de toekomst (voor zover te voorzien) worden  

gesteld; 
 

dat er bij de herinrichting rekening dient te worden gehouden met de functie zoals deze hiervoor is 
aangeduid; 

 

dat wij het wenselijk achten dat deze functie waar mogelijk verstrekt wordt; 
 

dat de markt nu op het parkeerterrein aan de Promenade nabij het winkelcentrum te Malden is 
gevestigd; 

 

dat ons college van mening is dat het wenselijk is dat er in de gemeente Heumen een weekmarkt blijft 
bestaan; 

 
dat deze markt in de omgeving van het winkelcentrum de functie van dit centrum versterkt en de 

algemene centrumfunctie van het gebied benadrukt; 
 

dat met verschillende betrokkenen gesproken is over een mogelijke verplaatsing van de markt naar 

het Kerkplein; 
 

dat bij deze gesprekken gewezen is op het belang van: 
het beschikbaar houden van parkeerfaciliteiten rondom het winkelcentrum; 

een goede bereikbaarheid van de aan het zuidelijke plein gevestigde functies, meer in het bijzonder 

de bereikbaarheid van de banken voor invaliden, ouderen en waardetransporten; 
 

dat naar mening van ons college de verplaatsing van de markt naar het Kerkplein de totale 
verkeerscirculatie rondom het winkelcentrum positief zal beïnvloeden; 

 
dat de verplaatsing van de markt is besproken in de raadsvergadering van 21 april 2011; 

 

dat het voornemen om de markt te verplaatsen, op grond van artikel 4:8 Awb, in de Regiodiek van 17 
januari 2012 bekend is gemaakt en van 18 januari 2012 tot 14 februari 2012 voor belanghebbenden 

ter inzage heeft gelegen bij de balie fysieke leefomgeving; 



 

dat belanghebbenden naar aanleiding van het voornemen tot verplaatsing van de markt gedurende 

die periode zienswijze(n) hebben kunnen uiten; 
 

dat door het parochiebestuur een zienswijze is ingediend. Deze zienswijze heeft niet geleid tot andere 
besluitvorming; 

 

gelet op artikel 160, eerste lid, sub h, van de Gemeentewet: 
 

 
B E S L U I T: 

 
 

 

aan te wijzen als marktterrein het Kerkplein te Malden, verwezen wordt naar het bij dit besluit 
gevoegde tekening. 

 
JK BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HEUMEN; 

 De secretaris, De burgemeester, 

   

 drs. J. Wijnia P. Mengde 
 

 
Bezwaar algemeen: 
 
Tegen de genomen beslissing kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na de datum van verzending van 
deze brief, bezwaar instellen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift dient te 
zijn ondertekend en tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. 
Zo mogelijk dient een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft bij het bezwaarschrift te 
worden overgelegd. 

 
Belanghebbenden kunnen nadat bezwaar is gemaakt, desgewenst de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Arnhem, postbus 9030, 6800 EM te Arnhem, om een voorlopige voorziening verzoeken. 
 

 


