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Coronamaatregelen dinsdagweekmarkt

Beste ondernemer,
Wij vragen uw dringende aandacht voor het volgende.
Op de weekmarkt van 17 maart jl. hebben wij vastgesteld dat diverse
standplaatshouders zich onvoldoende hebben gehouden aan de mondelinge
verzoeken rondom het corona-virus. Er werd voedsel verkocht voor consumptie ter
plaatse. Klanten werden onvoldoende opgeroepen om afstand te houden.
Dit - gecombineerd met het weer en het feit dat veel mensen thuis zijn- zorgde ervoor
dat het behoorlijk druk was.
We zijn met zijn allen verantwoordelijk voor de bestrijding van het coronavirus. De
weekmarkt is een plek waar mensen nog steeds kunnen samenkomen om hun
boodschappen te doen. Om dat in de toekomst ook zo te houden, is het nodig dat we
samen doen wat nodig is.
Wat vragen wij van u ?
 Draag handschoenen waar mogelijk en desinfecteer uw handen regelmatig
 Er mogen geen etenswaren worden aangeboden aan bezoekers, bijvoorbeeld
hapjes ter promotie van koopwaar
 Er mag geen voedsel worden genuttigd op de weekmarkt. Dat betekent dat
bijvoorbeeld gebakken vis e.d., verpakt meegegeven wordt aan de klant en dat
aan de klant verzocht moet worden dit niet op de markt op te eten.
 Er mogen geen statafels worden geplaatst.
 Houd 1,5 meter afstand van elkaar en spreek uw klanten daar ook op aan
 Probeer zoveel mogelijk digitaal te betalen. Heeft u hiervoor geen
mogelijkheden, laat de klant dan het geld neerleggen.
 Blijf bij ziekteverschijnselen thuis!

Wat doen wij ?
 Wij plaatsen borden om de bezoekers op te roepen afstand te houden en hun
eten thuis op te eten.
 Wij zullen boa’s inzetten die kunnen toezien op het naleven van de regels.

Wij hopen dat de volgende weekmarkt op deze manier beter gespreid zal zijn.
Mocht het niet lukken om de bezoekersaantallen en afstanden op deze manier
voldoende te reguleren, dan kijken wij welke aanvullende maatregelen nodig zijn. Dat
kan betekenen dat de markt verkleind en/of verplaatst moet worden of in het uiterste
geval zelfs niet meer door kan gaan. We hopen dat dat niet nodig is. Juist in deze tijd is
het fijn voor iedereen als dingen zo normaal mogelijk blijven verlopen.
Wij gaan uit van uw medewerking aan het bovenstaande en bedanken u voor het
begrip. Verder wensen wij u sterkte en gezondheid toe in deze onzekere tijden.
Hoogachtend,
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