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Extra maatregelen wekelijkse warenmarkten i.v.m. coronavirus

Geachte leden van de raad,
Landelijk zijn maatregelen vastgesteld, die ons moeten helpen om verdere verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan. Vanzelfsprekend nemen wij ook in Emmen deze maatregelen in acht. Op 23
maart 2020 zijn vanuit de Rijksoverheid aangescherpte maatregelen gepubliceerd, die er op gericht zijn
om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vooralsnog is er geen restrictie in het houden van
de wekelijkse warenmarkten, omdat ze een goede aanvulling vormen op de supermarkten. Wel wordt
vooropgesteld dat een ieder zich aan de voorschriften van het RIVM houdt.
Tijdens de warenmarkt van afgelopen vrijdag in Emmen is gebleken dat de bezoekers van de markt de
voorgeschreven afstand van 1,5 meter niet altijd in acht nemen, waardoor de verspreiding van het
coronavirus plaats kan vinden. Om deze reden heeft de burgemeester besloten om voor de dagen 27 en
28 maart 2020 de warenmarkten te beperken tot uitsluitend foodkramen en geen non-food kramen meer
toe te staan. Hiermee wordt extra ruimte gecreëerd om aan de veiligheidsvoorschriften van het RIVM te
kunnen voldoen. Daarnaast gelden de volgende extra voorzorgsmaatregelen:
directe consumptie van voedingsmiddelen is verboden;
tenminste 7.5 meter afstand tussen de kramen;
het plaatsen van matrixborden met de waarschuwing 'Houdt 1.5 meter afstand tot elkaar'
en deze waarschuwing elk heel uur tijdens de warenmarkten om te roepen.
Deze regels gelden vooralsnog alleen voor de warenmarkten op 27 en 28 maart 2020. Er wordt
onmiddellijk gehandhaafd als regels worden overtreden. De uitvoering van de markten wordt direct na
afloop geëvalueerd. Op basis van de evaluatie zal een nieuw besluit worden genomen over het vervolg.
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