Richtlijn winkelen en de openbare ruimte
Preambule
• In dit protocol is vastgelegd wie proactief het voortouw neemt om te zorgen dat de
coronamaatregelen worden toegepast en nageleefd in de openbare ruimte binnen een
winkelgebied.
• De belangrijkste partijen in ieder winkelgebied zijn de winkeliers, de beheerders/eigenaren en de
gemeente. Zij vullen onderstaande regels in door middel van lokaal maatwerk en samen met
andere partijen.
• De handhaving van maatregelen wordt opgepakt door de Veiligheidsregio’s.
• Winkeliers, beheerders/eigenaren en handhavers kunnen aanvullend op afspraken in dit
document gebruik maken van de handreiking ‘Verantwoord bezoek winkelgebieden’.
• Voor het naleven van de veiligheidsmaatregelen binnen in de winkel geldt de richtlijn
‘Verantwoord winkelen’.
Het Nederlandse winkellandschap wordt ingedeeld in drie categorieën.
1. (Overdekte) winkelcentra, outletcentra, planmatig opgezette winkelgebieden en overige
vergelijkbare winkelgebieden
Aan de beheerder en/of eigenaar wordt gevraagd te zorgen:
• dat de gedragsregels voor bezoekers duidelijk zichtbaar en herhaaldelijk gecommuniceerd
worden
• dat het winkelgebied zo is ingericht dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden
• dat bezoekers die zich niet aan de regels houden daarop worden aangesproken
• dat het maximum aantal aanwezigen in een (semi-)overdekt centrum wordt gecommuniceerd bij
de entree(s) en dit maximum niet overschreden wordt
• voor de aanwezigheid van desinfectiemiddelen voor bezoekers
• voor het schoonhouden en eventueel afsluiten van objecten in het winkelgebied (denk aan
deuren, trapleuningen, prullenbakken, betaalautomaten, bankjes, speeltoestellen etc.)
• dat geen acties en events georganiseerd worden die er voor kunnen zorgen dat er veel bezoekers
tegelijkertijd op één bepaalde plek aanwezig willen zijn.
2. Binnensteden, binnenstedelijke winkelgebieden, wijkcentra, winkelstrips en dorpskernen en
overige vergelijkbare winkelgebieden
Aan de winkeliersvereniging, dan wel de ondernemersvereniging of de ondernemers verenigd in een
ondernemersfonds, zoals een Bedrijven Investeringszone (BIZ), wordt gevraagd te zorgen:
• dat de gedragsregels voor bezoekers duidelijk zichtbaar en herhaaldelijk gecommuniceerd
worden
• het winkelgebied zo is ingericht dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden
• dat bezoekers die zich niet aan de regels houden daarop worden aangesproken
• dat geen acties en events georganiseerd worden die er voor kunnen zorgen dat er veel bezoekers
tegelijkertijd op één plek aanwezig willen zijn
• waar aanwezig wordt hiervoor een centrummanager ingezet.
Gemeenten zullen de winkeliers- c.q. ondernemersverenigingen en ondernemersfondsen
ondersteunen bij het oplossen van mogelijke knelpunten en kijken naar mogelijkheden, afspraken
maken en concrete maatregelen treffen. Ook zullen zij constructief meewerken in mogelijkheden om
met fysieke aanpassingen van de openbare ruimte bij te dragen aan het naleven van de 1,5 meter
afstand.
Individuele winkeliers steunen de winkeliers- c.q. ondernemersverenigingen en ondernemersfondsen
bij het invullen van hun rol.
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3. Woonboulevards, retailparken, winkelboulevards, (solitaire) winkels buiten de bebouwde
kom, winkels in de periferie en overige vergelijkbare winkelgebieden
Aan de beheerder of eigenaar wordt gevraagd te zorgen:
• dat de gedragsregels voor bezoekers duidelijk zichtbaar en herhaaldelijk gecommuniceerd
worden
• dat het winkelgebied zo is ingericht dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden
• dat op piekmomenten op de parkeerterreinen verkeersregelaars aanwezig zijn die de 1,5 meter
afstand garanderen
• dat bezoekers die zich niet aan de regels houden daarop worden aangesproken
• dat het maximum aantal aanwezigen in een (semi-)overdekt centrum wordt gecommuniceerd bij
de entrees en dit maximum niet overschreden wordt
• voor de aanwezigheid van desinfectiemiddelen voor bezoekers
• voor het schoonhouden en eventueel afsluiten van objecten in het winkelgebied (denk aan
deuren, trapleuningen, prullenbakken, betaalautomaten, bankjes, speeltoestellen etc.)
• dat geen acties en events georganiseerd worden die er voor kunnen zorgen dat er veel bezoekers
tegelijkertijd aanwezig willen zijn.
Indien er meerdere eigenaren zijn, dan wordt de winkeliersvereniging of ondernemersvereniging
gevraagd dezelfde rol te pakken als genoemd onder categorie 2.
De eigenaar van een solitaire winkel wordt gevraagd te zorgen:
• dat de gedragsregels voor bezoekers duidelijk zichtbaar en herhaaldelijk gecommuniceerd
worden
• dat de eigen buitenruimte om de winkel zo is ingericht dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar
kan houden
• dat bezoekers die zich niet aan de regels houden binnen de eigen buitenruimte om de winkel
daarop worden aangesproken
• dat op piekmomenten op de eigen parkeerterreinen verkeersregelaars aanwezig zijn die de 1,5
meter afstand garanderen
• dat alle regels worden nageleefd in de winkel die voortvloeien uit de richtlijn ‘Verantwoord
winkelen’.
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