
CORONAVIRUS (COVID-19) update  

Woensdag 8 april 2020 

Van: Marc Schoonebeek, manager Arnhemse Markten 

 

Beste en gewaarde klanten van de Arnhemse Markten, 

Om te beginnen wil ik U complimenteren over de afgelopen weken. U heeft, samen met ons, goed de 
richtlijnen nageleefd om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te voorkomen. Dit moeten 
we samen in acht blijven nemen – 1,5 m AFSTANDHOUDEN en GÉÉN contact maken. 

Het weer is ons goed gezind en de verleiding is dan ook groot om sociaal met elkaar om te gaan, even 
een praatje te maken en te genieten in het voorjaarszonnetje. Helaas is dat nog niet de bedoeling, 
we moet nog voorlopig de richtlijnen blijven opvolgen en VOLHOUDEN. Dus kom alleen uw 
boodschappen doen en verlaat daarna weer het marktterrein. Zie o.a. daarvoor ook het officiële 
nieuws wat de regering en deskundigen ons doorlopend meegeven. 

De markt wordt nog wat ruimer opgezet en we hebben zoals u gemerkt heeft aanvullende 
maatregelen genomen. Meer lijnen en hulpmiddelen, soms met medewerkers die u aanwijzingen 
geven. Laten we met elkaar de komende weken volhouden om de richtlijnen van het RIVM op te 
volgen. Alleen samen kunnen we het gewenste resultaat bereiken om de verspreiding te beteugelen. 

De toiletwagen met stromend water aangesloten op het riool, met toezicht op de hygiëne en het 
schoonhouden is aanwezig. Onderaan ziet U een kort beeldverslag. 

Handhaving zal meer op de markt zichtbaar aanwezig zijn, surveilleren en observeren op naleving van 
de richtlijnen die tijdens de ingestelde noodverordening van toepassing zijn. 

Nog steeds gelden de onderstaande regels. 

• Voorkom hand-op-hand contact. Betalingen zoveel mogelijk met PIN of mobile telefoon. 
Indien er contant betaald wordt, laat dit op een plaats neerleggen waarbij er géén contact 
met de hand voor nodig is 

• Zorg daar waar nodig is voor voldoende desinfecterend middelen 

• Géén proef-bordjes meer 

• Handschoentjes voor de verkopers die met voedsel in aanraking komen 

• Geen zitjes en of staantafels meer aanwezig op de markt 

• Het is niet toegestaan dat er genuttigd wordt op de markt, ook niet op de randen van de 
bloembakken. Producten worden meegegeven  in meeneem verpakkingen 

• Houd de onderlinge afstand  op 1,5 m. Wees daarvan bewust en respecteer dit. 

Uitgaande dat wij met ons allen een veilige omgeving willen blijven met bijpassende hygiënische 
omstandigheden voor zowel de consumenten als onze medewerkers. Dit is niet vrijblijvend, maar 
dwingend.   



Dankzij de goede samenwerking tussen de Gemeente en Team Hoek-Klijn kunnen onze markten 
open blijven … Helaas kunnen de regels nog niet versoepeld worden. 

We willen heel graag een veilige markt blijven organiseren, in ons aller belang. Laten we allen gezond 
blijven en de nodige immuniteit opbouwen. 

 

 

     

 

     



      

 

    


