
Kader dag- en weekmarkten Veiligheidsregio Limburg-Noord 
 

Er is een maatschappelijke discussie gaande over het onderscheid tussen food en non-food op dag- en 

weekmarkten. Volgens de marktkooplieden is dit onderscheid in deze fase van de coronacrisis niet legitiem.  

Ook op landelijk niveau ontstaan verschillen tussen de veiligheidsregio’s. Vooruitlopend op de 

persconferentie van 6 mei hebben de drie Brabantse Veiligheidsregio’s besloten dat non-food weer is 

toegestaan op dag- en weekmarkten. 

 

In dit handelingskader voor de VRLN wordt beschreven hoe binnen de reikwijdte van de Noodverordening 

en binnen de lokaal beschikbare ruimte non-foodkramen weer kunnen worden toegelaten. Door het 

ontbreken van eenduidig, landelijk beleid en het feit dat Nederland is onderverdeeld in veiligheidsregio’s die 

allemaal hun eigen voorzorgsmaatregelen bepalen, ontstaan regionaal en lokaal grote verschillen in wat 

mag en niet mag. 

 

Overheid 

- De voorzitter van de veiligheidsregio bepaalt waar en onder welke voorwaarden markten mogen 

plaatsvinden. 

- De gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het openstellen van de markten en het naleven van de 

regels. 

- De voorzitter van de veiligheidsregio kan te allen tijde besluiten de markt te sluiten, of de daaraan 

verbonden voorschriften te wijzigen als de situatie daartoe aanleiding geeft. Deze maatregelen 

kunnen betrekking hebben op (individuele) bezoekers, individuele marktkramen categorieën van 

marktkramen of de gehele markt. 

- Communiceer de extra maatregelen en de veranderde opzet van de markt via de gemeentelijke 

communicatiekanalen. 

 

Inrichting markt 

- De marktkramen moeten zodanig worden geplaatst en de wijze waarop bezoekers zich over de 

markt bewegen dient zodanig te worden gereguleerd, dat alle aanwezigen te allen tijde ten minste 

1,5 meter afstand tot de dichtstbijzijnde persoon (kunnen) houden. 

- Voor zover dit noodzakelijk is om de naleving van de RIVM-voorschriften en de Noodverordening te 

waarborgen, dient het aantal (verwachte) bezoekers van een dag- of weekmarkt gereguleerd te 

worden. Dit kan onder andere door de toegang tot de markt door (plaatsen hekwerk en/of de inzet 

van toezichthouders) en/of het aanbod op de markt (aantal marktkramen en/of assortiment van de 

aangeboden producten) te beperken. 

- Tussen de marktplaatsen- en kramen zit minimaal 1,5 meter afstand. 

- Tussen tegenover elkaar gelegen marktplaatsen of kramen zit minimaal 4,5 meter afstand. 

- Marktondernemers worden, als dat kan, verder van elkaar verspreid over het marktterrein. Houdt 

hierbij rekening met een veilige opstelling van verkoopwagens/kramen met installaties voor koken, 

bakken, braden en/of frituren, elektrisch of gasgestookt. Deze installaties vormen doorgaans de 

grootste veiligheidsrisico’s op de markt. 

- Onderzoek hoe de mogelijke verruimde opstelling van de markt zich verhoudt tot de mogelijke 

uitbreiding van de terrassen en maak hier afspraken over met de horecaondernemers. 

- Zorg voor goede vluchtwegen en zorg dat de markt te allen tijden te bereiken is voor de 

hulpdiensten. 

- Voor zover noodzakelijk kan een looproute voor bezoekers worden opgelegd (eenrichtingsverkeer). 

- Het plaatsen van meubilair in de openbare ruimte zoals banken, stoelen en (sta)tafels is niet 

toegestaan. 

 

Bezoekers 

- Het is verboden zich op een dag- of weekmarkt in een groep van 10 of meer personen op te houden 

tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten 

minste 1,5 meter. Dit verbod is niet van toepassing op personen die een gezamenlijke huishouding 

vormen. 

- Kom bij voorkeur alleen. 

- Druk bij een kraam? Probeer een mindere drukke kraam of stel uw aankoop even uit. 

- Consumptie ter plaatse van eet- en drinkwaren is niet toegestaan.  

- Breng uw eigen boodschappentas mee 



- Betaal zoveel mogelijk contactloos of met pin. 

- Vers voedsel mag u alleen afhalen. Consumptie ter plaatse is niet toegestaan.. 

- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 


