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Voorkomen drukte in de winkelstraten voor Kerst
Aanleiding

Woensdag is in het Coronadebat de oproep uit de Tweede Kamer gekomen
om in overleg met het Veiligheidsberaad met een plan van aanpak te komen
om een herhaling van de drukte in de winkelstraten, zoals op Black Friday, te
voorkomen in de aanloop naar de Kerstdagen. De Minister-president heeft
toegezegd hiermee aan de slag te gaan.
Vraag aan Veiligheidsberaad

Het voorkomen van drukte in de winkelgebieden vergt een lokale aanpak met
maatwerk onder het gezag van de gemeente. Het vraagt om samenspel
tussen gemeente en winkeliers. We vragen van gemeentes om ism winkeliers
een plan te maken met daarin de maatregelen die zowel proactief als reactief
kunnen worden getroffen om te voorkomen dat in winkelgebieden ophopingen
ontstaan en daardoor de veilige afstand niet in acht kan worden genomen.
Onderdeel daarvan is een goede monitoring van de drukte en normwaarden
waarbij maatregelen toegepast worden. Veel gemeenten zullen inmiddels over
een dergelijk plan beschikken.

Bijgevoegd is een presentatie met mogelijke proactieve en reactieve
maatregelen.

De voorzitters veiligheidsregio’s vragen we te bevorderen dat gemeenten hun
planvorming en monitoring op orde hebben.
Acties Rijk

Vanuit het kabinet zullen MEZK en MJenV het gesprek aangaan met de
brancheverenigingen in de detailhandel. Daarbij zullen we in elk geval een
oproep doen af te zien van kortingen en (koopjes)acties die tot concentratie
van winkelen publiek leiden.

Verder zullen we daar de oproep te herhalen om de eerder afgesproken wijze
van samenwerking in de naleving te blijven toepassen. Deze zijn verwoord in
brieven aan detailhandel gemeenten, gedeeld in VB van 16 november.

Daarnaast zullen we in overleg treden met onze collega’s in de buurlanden om
grensverkeer van winkelend publiek zoveel mogelijk tegen te gaan.

Ten slotte zullen we waar mogelijk kijken met openbare vervoerders of
landelijk opererende aanbieders van parkeergelegenheden wat er mogelijk is
om de toevoer te verminderen.

Vanuit het Rijk start per 12 december ook een campagne (onderdeel van
‘Alleen samen’) op televisie gericht op verantwoord winkelen tijdens de
feestdagen. Op social media wordt deze aangevuld onder de hashtag
#hoedanwel.

