
 
 

 

Besluit week- en dagmarkten Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 6 mei 2020 

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, 

 

Overwegende, 

- dat de voorzitter van de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost op 29 april 2020 de ‘Noodverordening COVID-

19 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 29 april 2020’ heeft vastgesteld en bekendgemaakt; 

- dat (onder andere) het organiseren en bezoeken van samenkomsten, waaronder week- en dagmarkten, 

verboden is op grond van artikel 2.1. van de noodverordening; 

- dat het wenselijk is om week- en dagmarkten zoals bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder g 

Gemeentewet, eventueel in aangepaste vorm, door te laten gaan; 

- dat artikel 3.1. van de noodverordening de voorzitter de bevoegdheid geeft om, eventueel met 

inachtneming van voorschriften of beperkingen, een vrijstelling of ontheffing te verlenen van de in de 

noodverordening genoemde verboden; 

 

Besluit: 

1. Dat de week- en dagmarkten door kunnen gaan en dat hiertoe een vrijstelling als bedoeld in artikel 3.1. 

van de noodverordening wordt verleend; 

2. Dat de uitoefening van lokale bevoegdheden en de toepassing van lokale regels ten aanzien van week- 

en dagmarkten geschieden in overeenstemming met dit besluit; 

3. Dat dit besluit wordt bekendgemaakt op www.vrbzo.nl en onmiddellijk na de bekendmaking in werking 

treedt; 

4. Dat dit besluit wordt aangehaald als Besluit week- en dagmarkten Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 6 

mei 2020; 

5. Dat het Besluit week- en dagmarkten Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 27 maart 2020 gelijktijdig wordt 

ingetrokken. 

 

Aan bovengenoemd besluit als bedoeld onder 1. worden de volgende voorschriften verbonden: 

A. Het is verboden zich op een week- of dagmarkt in een groep van drie of meer personen op te houden 

zonder 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. 

B. Op de markt worden alle noodzakelijke maatregelen getroffen die nodig zijn om het onder A. 

geformuleerde voorschrift te bewerkstelligen. 

C. 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. 

D. Voor zover dit noodzakelijk is om de naleving van het onder A. geformuleerde voorschrift te waarborgen, 

dient het aantal (verwachte) bezoekers van een markt gereguleerd te worden. Dit kan onder andere door 

de toegang tot de markt en/of het aanbod op de markt (aantal marktkramen en/of assortiment van de 

aangeboden producten) te beperken. 

E. Consumptie ter plaatse van eet- en drinkwaren is niet toegestaan. Er is in dat verband geen meubilair 

aanwezig zoals banken, stoelen en (sta)tafels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatregelen naar aanleiding van het (naar verwachting) niet na (kunnen) leven van bovenstaande voorschriften 

kunnen betrekking hebben op (individuele) bezoekers, individuele marktkramen, categorieën marktkramen of de 

gehele markt. 

 

Vastgesteld op 6 mei 2020 te Eindhoven 

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, 

 

 

J.A. Jorritsma 


