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Aanvullende maatregelen ter bestrijding van het Corona-virus

Ons kenmerk
Uw brief van
Uw kenmerk
Bijlage

Geachte leden van de raad,
Afgelopen maandag 23 maart jl. heeft het kabinet aanvullende en
aangescherpte maatregelen getroffen ter bestrijding van het Corona-virus
gericht op evenementen en samenkomsten. Graag informeer ik u in deze
brief over de nadere maatregelen en de uitwerking van deze maatregelen in
Delft.
De aanvullende maatregelen van het kabinet betreffen:
1. Evenementen met een vergunnings- en meldplicht worden verboden
tot 1 juni 2020.
2. Alle overige samenkomsten worden verboden, waarbij enkele
uitzonderingen gelden:
a. wettelijk verplichte samenkomsten (max 100 personen),
zoals vergaderingen van de gemeenteraad als ook de
Staten-Generaal;
b. samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de
dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en
andere organisaties (max 100 personen);
c. uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen (max 30 personen);
d. samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard
(max 30 personen).
Bij deze samenkomsten geldt dat deze alleen mogen doorgaan als alle
hygiënemaatregelen ter bestrijding van het corona-virus in acht worden
genomen en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden.
3. Casino’s, speelhallen en daarmee vergelijkbare instellingen worden
gesloten. Ook zaken waar op de uiterlijke verzorging gerichte
contactberoepen worden uitgeoefend zoals kapperszaken en
nagelsalons moeten hun deuren sluiten.
4. Het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen wordt
verboden, voor zover er geen 1,5 m afstand tot de klant gehouden
kan worden. Hierbij kunt u denken aan masseurs, kappers,
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nagelstylisten, escort-services en rijinstructeurs. Er wordt een
uitzondering gemaakt voor de behandeling van (para)medische
beroepen, mits daar een individuele medische indicatie voor bestaat
en de beoefenaar alle hygiënevereisten kan naleven.
5. Winkels, markten moeten gesloten worden en openbaar vervoer
beëindigd als er geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de
geldende hygiënemaatregelen en de 1,5 m afstand.
6. Locaties zoals vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden
en stranden worden gesloten als op deze locaties geen of te weinig
navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en
aan de 1,5 m afstand of dit dreigt te gebeuren.
7. Groepsvorming (al dan niet toevallig) in de publieke ruimte wordt
verboden. Onder een groep verstaat het kabinet drie of meer
personen die daarbij geen afstand van 1,5 m houden. Er is geen
sprake van groepsvorming als het gaat om personen die een
gezamenlijk huishouden vormen. Er is ook geen sprake van
groepsvorming als kinderen tot en met 12 jaar samenspelen onder
toezicht van een of meer ouders of voogden. Mits de ouders en/of
voogden onderling 1,5 m afstand bewaren.
Het kabinet heeft in een brief aan het Veiligheidsberaad aangegeven dat
maatregelen 2 en 3 moeten worden opgenomen in een noodverordening.
De maatregelen 4 tot en met 7 moeten zodanig in de noodverordening
worden opgenomen dat handhaving mogelijk wordt indien dat noodzakelijk
is.
Vanuit de veiligheidsregio wordt op dit moment gewerkt aan de
noodverordening voor onze regio. Zodra deze beschikbaar is zal ik uw raad
hierover informeren.
Invoering nieuwe maatregelen in Delft
De gemeente informeert alle inwoners van Delft via zoveel mogelijk kanalen
over deze aanvullende maatregelen en roept hen op om zich aan de
maatregelen te houden. Daarnaast hebben we voor de warenmarkt en voor
winkeliers aangescherpte maatregelen opgesteld en reeds richting alle
partijen gecommuniceerd.
Warenmarkt
Ik heb besloten dat de warenmarkt op donderdag en zaterdag zal worden
aangepast. Met ingang van deze week is de verkoop beperkt tot alleen
etenswaren. Ook komen de kramen verder uit elkaar te staan, zodat kopers
voldoende afstand kunnen houden.
Op basis van de ervaringen op donderdag zal vrijdag bepaald worden of de
markt op zaterdag daadwerkelijk op deze wijze door kunnen gaan.
Deze maatregel wordt genomen om het aantal bezoekers terug te dringen
en daarmee de veiligheid beter te kunnen te borgen. Daarnaast nemen
gemeente en marktondernemers nog meer maatregelen. Het marktterrein
wordt verspreid over de Markt, de Burgwal en de Brabantse Turfmarkt met
ruimte tussen de kramen. En de loopruimtes voor de klanten zijn minimaal
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twee keer zo breed als bij de standaard opstelling. Zo ontstaat meer ruimte
en kunnen bezoekers voldoende afstand houden van elkaar. Bezoekers
kunnen alleen met pin betalen om direct contact te voorkomen.
De marktmeester en de gemeente zien er samen op toe dat ondernemers
en bezoekers zich strikt houden aan alle regels die gelden om verspreiding
van het coronavirus te voorkomen. Hekken, borden en krijtstrepen helpen
bezoekers om zich aan deze regels te houden.
Op deze wijze kunnen de warenmarkten hun rol in de voedselvoorziening in
Delft blijven vervullen en een belangrijke bijdrage blijven leveren aan een zo
goed mogelijke spreiding van mensen met hun noodzakelijke
boodschappen
Winkeliers
De volgende maatregelen zijn per direct voor alle winkeliers in Delft van
toepassing. Deze maatregelen zijn volgens de richtlijn van het Centraal
Bureau Levensmiddelenhandel (CBL).
1. Winkeliers dienen per direct een deurbeleid in te voeren.
2. Per tien vierkante meter mag er één klant in een vestiging.
3. Als de supermarkt/winkel vol is, moeten klanten buiten wachten.
De maatregelen worden genomen om het aantal bezoekers in de winkels te
doseren. Als een winkelier verwacht dat er meer bezoekers komen dan zijn
vloeroppervlakte aan kan, dient de winkelier zelf extra toezicht in te zetten,
om de wachtrij te beheersen.
Deze maatregelen komen bovenop de maatregelen die reeds ingesteld zijn
voor winkeliers en klanten:
1. Doe uw boodschappen of winkel alleen;
2. Houd 1,5 meter afstand van anderen, ook van de
winkelmedewerkers;
3. Koop alleen wat u nodig hebt, zodat anderen ook hun
boodschappen kunnen doen;
4. Betaal met PIN;
5. Blijf vriendelijk en let goed op elkaar.
Handhaving maatregelen
De gemeentelijk toezichthouders zijn op straat actief om de maatregelen te
handhaven, waar nodig met ondersteuning van de politie. Indien blijkt dat er
niet aan deze maatregelen wordt voldaan zal er handhavend worden
opgetreden. Dit kan door het uitdelen van boetes, sluiting van locaties of
gebieden zoals parken of speeltuinen of, wanneer winkeliers de veiligheid
van bezoekers of personeel niet kunnen waarborgen, door het sluiten van
winkels.
Hoogachtend,

Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart
Burgemeester van Delft
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