
BESTE MARKTKOOPLIEDEN OP DE DAPPERMARKT
De Dappermarkt vervult een belangrijk sociale en economische functie in Amsterdam 
Oost. De SP vindt het belangrijk dat de Dappermarkt een levendige markt blijft 
waar bewoners uit Amsterdam en bezoekers uit het hele land met plezier blijven 
komen. Helaas heeft de SP verschillende geluiden gehoord van marktkooplieden 
en buurtbewoners die zich zorgen maken over de toekomst van de markt. Dit was de 
aanleiding voor de SP om afgelopen voorjaar bij u en uw collega’s langs te komen. 

Resultaten enquête
De SP heeft in het voorjaar een enquête gehouden onder de marktkooplieden. In totaal 
zijn er 76 vragenlijsten ingevuld. De belangrijkste resultaten uit deze enquête gaan over 
de volgende onderwerpen.

Imago en uitstraling Dappermarkt
Veel marktkooplieden maken zich zorgen over het imago, de sfeer en de uitstraling van 
de Dappermarkt. De Dappermarkt was ooit de leukste en aantrekkelijk geprijsde markt 
in Amsterdam. Dat willen zij graag weer zien.

Aanbod Dappermarkt
Verschillende marktkooplieden vinden dat er een kwalitatief en divers aanbod moet zijn 
op de markt, zodat de mensen blijven komen. Zij maken zich zorgen over dat de markt 
achteruitgaat in kwaliteit. Een derde van de ondervraagde marktkooplieden noemt de 
invoering van branchering als mogelijke oplossing hiervoor.

Hoge kosten en lage inkomsten
De marktkooplieden geven aan dat het steeds moeilijker wordt om voldoende inkomsten 
binnen te halen. Door de economische crisis, maar ook door het verhogen van de 
parkeertarieven komen er minder mensen boodschappen doen op de markt. Daarnaast 
zijn de kosten om op de markt te staan steeds hoger geworden.

Samenwerking met het stadsdeel
De meeste marktkooplieden geven aan weinig contact met het stadsdeel te 
hebben. Veel marktkooplieden geven wel aan behoefte te hebben aan een eerlijker 
toewijzingssysteem, kortere wachttijd voor vaste plaatsen, strengere controle en 
handhaving en eerlijkere tarieven.

AMSTERDAM OOST http://amsterdam.sp.nl/oost/

WAT GAAT DE SP HIERMEE DOEN?
De SP vindt het belangrijk om te weten wat er speelt op de Dappermarkt. De zorgen die 
de marktkooplieden hebben en de problemen die zij hebben aangekaart zullen wij 
bespreken met de Belangenvereniging van de Dappermarkt (BMD), de stadsdeelraad en 
de verantwoordelijke Wethouder.

De SP vindt het belangrijk dat de Dappermarkt een leefbare en sfeervolle markt is en 
blijft met een sociale en economische buurtfunctie. De marktkooplieden weten als geen 
ander hoe dit het beste gerealiseerd kan worden. De SP vindt het om die reden heel 
belangrijk dat het stadsdeel in gesprek gaat met de BMD en de marktkooplieden en dat 
zij samen gaan onderzoeken hoe deze problemen aangepakt kunnen worden en wat daar 
de beste oplossingen voor zijn. 
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Wilt u het hele verslag van de enquête ontvangen? 
Dan kunt u een mailtje sturen naar:

 amsterdamoost@sp.nl
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