
Beste ondernemers, 
  
Dinsdagavond (24 maart 2020) is er een bijeenkomst geweest met eigenaren/managers van de 
supermarkten, tuincentra en de Hubo over de maatregelen m.b.t. verantwoord winkelen tijdens 
de coronacrisis. 
Een overzicht van de gemaakte afspraken treft u onderstaand aan. Daar zijn ook de 
contactgegevens vermeld van de belangrijkste aanspreekpunten binnen de gemeente. 

 

 

Afspraken / richtlijnen 
We hebben een aantal afspraken gemaakt, waarbij de hoofdafspraak is dat we ons houden aan 

de landelijke richtlijnen verantwoord winkelen. Voor een overzicht van alle richtlijnen verwijzen 

we naar de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/25/nieuwe-

regels-voor-verantwoord-winkelen 

 

De richtlijnen komen grotendeels met de richtlijnen zoals worden uitgedragen door CBL en CBD. 

We verzoeken ook andere winkels van deze richtlijnen gebruik te maken. 

De inwoners van Laarbeek worden geïnformeerd in een gezamenlijk bericht via de 

MooiLaarbeekkrant. Dit bericht met de maatregelen is hieronder bijgevoegd. 

 

De afspraken worden gecommuniceerd richting andere winkeliers in de gemeente. Vanuit de 

gemeente wordt dit ook via Centramanagement Laarbeek gedaan. Individuele ondernemers 

kunnen collega-ondernemers informeren en ondersteunen. Vooral winkeliers die niet onder een 

keten vallen kunnen belang hebben bij adviezen en ondersteuning van collega-ondernemers. 

 

Winkels zorgen zelf voor maatregelen om een te drukke winkel te voorkomen. In het geval 

buiten de winkel een ophoping ontstaat is hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Via het 

algemene nummer van de gemeente kunnen eventueel dranghekken worden aangevraagd. 

 

Persbericht: Maatregelen in winkels 
 

Supermarkten, doe-het-zelfzaken, drogisterijen, tuincentra en andere winkels treffen 

allerlei maatregelen om het winkelen voor de klanten en personeel zo veilig mogelijk 

te maken. De gemeente ondersteunt deze maatregelen en doet een beroep op 

inwoners om er zich aan te houden; 

 Om je boodschappen veilig te doen is het belangrijk om minimaal 1,5 meter afstand 

van elkaar te houden. Geef ook de medewerkers 1,5 meter ruimte. 

 Het gebruik van een winkelwagen in supermarkten is verplicht. In andere winkels kan 

het gebruik van een winkelmandje verplicht zijn. Zo houd je makkelijker 1,5 meter 

afstand en heeft de winkelier zicht op het aantal klanten in de winkel. 

 We beperken het aantal klanten in onze winkel tot 1 persoon per 10 vierkante meter. 

Een medewerker aan de ingang kan dit mee begeleiden. Mogelijk word je gevraagd om 

buiten te wachten als het maximum aantal klanten in de winkel bereikt is. 



 

 Moet je buiten wachten, neem daar dan ook 1,5 meter afstand van elkaar. 

 Doe je boodschappen in principe alleen en functioneel. Voer geen sociale gesprekken in 

de winkel. 

 Heb je ziekteverschijnselen, kom dan niet naar de winkel! 

 Probeer zoveel mogelijk contactloos te pinnen.  

 De winkeliers en de medewerkers nemen zelf hygiënemaatregelen. Pinapparaten, 

winkelwagentjes, eventueel scanapparaten worden extra vaak schoongemaakt. 

 

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar! 

 

Handhaving 
Er worden regelmatig controles gehouden door de BOA’s, hierbij worden eventueel ook adviezen 

gegeven. De eerste indruk is dat er in Laarbeek goed opvolging wordt gegeven aan de landelijke 

richtlijnen. 

 

Bij constateren van misstanden wordt de eerste keer een waarschuwing gegeven. Bij een 

tweede keer kan een bestuurlijke boete volgen. Dit is opgenomen in een noodverordening. 

 

 

Contactgegevens 
Als er vragen of problemen zijn kan contact worden opgenomen met de gemeente. Dit kan via 

het algemene nummer 0492-46 97 00. Vanuit daar kan snel geschakeld worden met de 

betrokken medewerker. 

 

BOA’s:      0492-469700 

Verzoek tot lenen dranghekken:    0492-469700 

Joris Rops (beleidsadviseur veiligheid):  06-29013956 

Martin van Montfort (bedrijfscontactfunctionaris): 06-28743800 

 

Bij problemen m.b.t. openbare orde kan contact worden opgenomen met de politie 0900-8844. 


