
Beste ondernemers van de Dordtse binnenstad, 

 

De afgelopen 2 weken zijn de nodige maatregelen uitgevoerd om de reguliere bezoekersstromen in 

het centrum in goede banen te leiden. 

  

Zo zijn er in de openbare ruimte stickers geplakt om op de juiste wijze de looprichting aan te geven 

en afstand van elkaar te houden. Tevens is hierdoor meer duidelijkheid gekomen over de opstelling 

van de wachtrijen voor het winkelend publiek. Daarnaast hebben de winkeliers er alles aan gedaan 

om ook in de winkel de bezoekers duidelijk te informeren over de 1,5 m afstand en hygiëne. Een 

groot compliment daarvoor! Ondanks dat het winkelend publiek, net als ons winkeliers, moet 

wennen aan deze situatie, zorgen de getroffen maatregelen grotendeels voor duidelijkheid en begrip. 

  

Ook de horeca is sinds afgelopen maandag gelukkig weer in de gelegenheid om de zaak te 

exploiteren, inclusief terrasactiviteiten. Dit betekent wel dat er nog meer dan anders een beroep 

wordt gedaan op de openbare ruimte. Zeker op drukke dagen in de aanloopstraten naar horeca 

inrichtingen en terrassen. 

 

We willen zoveel mogelijk ruimte creëren voor de binnenstadbezoeker en daarmee de 1,5 meter 

afstand waarborgen. Hiervoor is al eerder een oproep gedaan om geen winkel uitstallingen te 

plaatsen op vrijdag, zaterdag en zondag. Dit zijn de drukste dagen in de binnenstad, waardoor zoveel 

mogelijk ruimte op straat beschikbaar moet blijven voor passanten en wachtenden. 

  

Door de opstelling van de wachtrijen, volgens de daarvoor aangebrachte stickers, is het niet overal 

mogelijk om winkeluitstallingen te plaatsen. Conform de winkel uitstalvergunning moet deze 

uitstalling altijd al binnen 1 meter van de gevel staan. Bij grote drukte heeft dit tot gevolg dat 

uitstallingen niet geplaatst kunnen en mogen worden. De beschikbare ruimte wordt dan ingenomen 

door het wachtend publiek binnen de aangegeven 1 meter ruimte. 

Wij doen nogmaals een oproep aan de winkeliers om hier gehoor aan te geven. Houd uw wachtrij en 

buitenruimte in de gaten. Bij grote drukte vragen wij u geen winkeluitstallingen te plaatsen! 

  

Voor de Sarisgang en het Statenplein geldt dat op dagen met een groot druktebeeld (vrijdag en 

zaterdag en tijdens de Markt) ALLE winkeluitstallingen binnen moeten blijven. 

Op die dagen vervalt dus de keus om binnen de streep (1 meter) winkeluitstallingen te plaatsen. 



  

Markt - Sarisgang 

• Vanaf aankomend weekend zal de markt op de Sarisgang weer tweezijdig verkopen, zodat 

winkeliers niet meer tegen de achterkant van kramen aan hoeven te kijken. 

• De gedragsbeïnvloeding tot éénrichtingverkeer blijft (behoudens de buitenring om het 

Statenplein). 

• Er wordt niet op gehandhaafd, wel op aangesproken. 

• Fietsen meenemen op het marktterrein blijft verboden. 

Uiteraard wordt er weer goed bekeken waar aanpassingen nodig zijn en waar verruiming of 
verscherping van de maatregelen mogelijk is. Wij vertrouwen dan ook op uw medewerking om 
samen de binnenstad levendig, veilig (en open!) te houden! 
  
Met vriendelijke groet, 
POBD 
CVAH 
Gemeente Dordrecht 
 


