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Schritelijke vragen ex. Art. 41

Onderwerp * De fracties van Maarssen 2000 en Het Vechtse Verbond hebben een 
aantal vragen over de consequenties van de versoepelingvan het 
coronaregime

Inleiding * De fractievoorzitter van M2000 heeft bij de portefeuillehouder OVV 
melding gemaakt van overmatige drukte bij het overdekt winkelcentrum 
Bison-shopping en de daarbij behorende parkeergarage. De fractie heeft 
de portefeuillehouder gevraagd hierop actie te ondernemen. 
Situatieschets: Eén van de knelpunten is bijvoorbeeld dat bewoners die 
boven het winkelcentrum wonen, zich vaak ophouden in het 
winkelcentrum zelf als een ontmoetingsplaats en deze bewoners het 
winkelcentrum zien als hun wijk/straat. Het winkelcentrum en de 
parkeergarage hebben geen maximaal aantal bezoeker, waar de winkels 
dat wel juist hanteren. Dat veroorzaakt opstoppingen, waarbij bezoekers 
dus gedwongen zijn te dicht langs elkaar te lopen.
Daarbij komt dat een AH een van de centrale ingangen waar zij als winkel 
aan grenzen, in gebruik heeft genomen en met dranghekken heeft 
afgezet, zodat zij op die manier kunnen voldoen aan de 1,5 maatregelen 
(in- en uitgaand verkeer van elkaar scheiden). Bezoekers die dat niet 
weten komen in een fuik terecht. Bij de apotheek die ook dranghekken 
heeft staan, staan vaak lange rijen. De modezaak er tegenover heeft een 
statafel in hetzelfde ganggedeelte neergezet. De passage is daarmee 
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smaller geworden dan de verplichte 1,5. Op dit soort plekken ontstaan 
opstoppingen, zeker bij weekeindopenstelling. De vraag was hoe wordt de 
beheerder gehouden aan de verplichting de 1,5 m maatregelen door te 
voeren. Door de fractie is geconstateerd dat er geen looproutes zijn 
aangegeven. Dat ondernemers zelf maatregelen hebben genomen maar 
dat de algehele regie lijkt te ontbreken. Dat geeft risico’s voor de 
volksgezondheid en wekt niet het vertrouwen dat het straks met de 
versoepeling van maatregelen het er voor de inwoners veiliger op wordt. 
Dit geldt overigens ook voor overige overdekte winkelcentra in onze 
gemeente zoals in Breukelen-Noord.

Vragen

Vraag 1 * a. De vraag na een aantal dagen is: welke acties zijn vanuit het bestuur 
ondernomen om de beheerder op zijn verantwoordelijkheid te wijzen. Zijn 
er bijv. sancties opgelegd.

Vraag 2 * b. De vervolgvraag is welke maatregelen moet de beheerder nemen om 
de omgeving ordentelijk in te richten, zodat het gebied voldoet aan de 1,5 
m economie en bijdraagt aan een veilige omgeving.
In onze directe omgeving hebben winkelcentra bijvoorbeeld 
verkeersleiders ingehuurd om mensen te wijzen op de houd afstand 
regeling. IS er een ingang, een uitgang – zijn er looproutes aangelegd. Zijn 
websites voorzien van piek en daluren. Etc. Allerlei maatregelen die het 
winkelend publiek, maar ook de ondernemers ten goede komen.

Vraag 3 * c. Heeft de gemeente de bevoegdheid om bijvoorbeeld per direct een 
dergelijk locatie te sluiten. In Leiden is zaterdag door het bevoegd gezag 
een winkelgebied met vergelijkbare drukte, afgesloten voor winkelend 
publiek. Dat is hier niet gebeurd. Wat is daarvoor de motivatie geweest?

Vraag 4 * d. Met de versoepeling gingen maandag in het centrum ook weer de 
kappers en nagelstudio open. Hoe wordt er op toegezien dat dat ook 
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passend is in een winkelcentrum als Bison-shopping

Vraag 5 * e. Met de versoepeling mogen ook de terrassen miv van 1 juni open. Geldt 
dat ook voor dit centrum? Geldt dit ook voor de binnen-terrassen op het 
binnenplein of krijgen deze een alternatief aangeboden in de 
buitenruimte? 

Vraag 6 * f. Realiseert de beheerder, de horecaondernemers en de gemeente zich 
dat de terrassen nabij de centrale toegangen van het winkelcentrum 
liggen. En dat naast de ingangen bij deze terrassen fietsenstallingen 
staan?

Vraag 7 * g. Was het de gemeente bekend dat de aanwezig nagelstudio in de 
beginfase van de coronamaatregelen geopend was? Is daar handhavend 
in opgetreden?

Vraag 8 * Dan een vraag over multifunctionele gebouwen, zoals een MFA Safari en 
Gebouw 4 -en -1 te Breukelen. In principe zouden een aantal van de 
faciliteiten vanaf afgelopen maandag weer geopend mogen zijn, maar dat 
is nog niet het geval. De fractie begrijpt dat door de multifunctionaliteit dit 
wellicht wat complexer is in de uitvoer.

Vraag 9 * a) Welke specifieke afspraken zijn er of worden er op dit moment gemaakt 
om de opening van MFA Safari en 4-en-1 te realiseren? 

Vraag 10 * b) Zijn er andere vergelijkbare situaties in de gemeente waarbij de opstart 
of heropening complexer is en hoe wordt dit vanuit de gemeente 
ondersteund.
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Bijlagen

Voegt u een 
bijlage toe?

* ja

Uw bijlage(n) * Vragen M2000 en Het Vechtse Verbond inzake consequenties van de 
versoepeling van het coronaregim.docx


