
De fracties van Maarssen 2000 en het Vechtse Verbond hebben een aantal vragen over de consequenties van 
de versoepeling van het coronaregime

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 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.

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.

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.

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?

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

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? 

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?

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



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.

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? 

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

Communicatie gemeentelijke website en Sportpunt Stichtse Vecht
Voor inwoners die voor een gesloten deur stonden bij bijvoorbeeld MFA Safari is het lastig te begrijpen dat er 
een discrepantie bestaat tussen wat de centrale overheid communiceert over versoepeling én de dagelijkse 
praktijk met het oog op uitvoerbaarheid. Bijvoorbeeld bibliotheek Maarssenbroek zal  naar verwachting op 25 
mei opengaan (bron RTV SV), dat is 2 weken later dan de landelijke berichtgeving hierover.

a) Is het mogelijk dit thema: wat betekenen de versoepelingsmaatregelen voor inwoners  in Stichtse 
Vecht, daar waar het openbare gebouwen en de openbare ruimte betreft van dag tot dag te 
publiceren? Het laatste bericht op de nieuwspagina over  maatregelen dateert van 7 mei en geeft een 
doorkijkje naar de algemeen geldende maatregelen. Een dagelijkse update vanuit de gemeente wat 
weer open gaat en onder welke voorwaarden, zou de inwoner kunnen helpen. Ditzelfde geldt voor de 
website Sportpunt SV over openstelling van de specifieke sportlocaties, zwembaden en buitenbaden. 

b) De corona informatie staat verspreid op de gemeentelijke website, een deel staat op de landingspagina 
Coronavirus, een deel onder nieuwsoverzicht. Kan dit worden verholpen?

c) Weten inwoners waar ze hun zorgen of meldingen over misstanden, enorme drukte of samenscholing 
van inwoners kunnen melden? De inwoner wordt nu verwezen naar de Fixi app over meldingen in de 
openbare ruimte. Maar zaken als illegale feesten/samenkomsten etc. of in welke vorm dan ook naleving 
van corona-maateregelen niet wordt nageleefd, horen toch niet thuis in de Fixi app? 

d) Hoe en waar meldt de inwoner dit en kan hij erop vertrouwen dat er gehoor wordt gegeven aan de 
melding. De gemeente Nieuwegein heeft als voorbeeld een speciaal online Corona meldpunt ingericht. 
https://www.nieuwegein.nl/meldpuntcorona.

Sporttoestellen in de openbare ruimte
In de gemeente staan op enkele plekken sportapparaten in de openbare ruimte. Daar staan geen borden bij 
over 1,5 m afstand of tips over hygiëne of sprays om de apparaten voor en na gebruik te desinfecteren. 

a) Gelden voor deze apparaten de regels als voor de fitnesbranche? 
b) Mogen deze toestellen door inwoners gebruikt worden? 
c) En welke voorzorgsmaatregelen/informatie moet dan worden verstrekt? Of valt dit onder de 

verantwoordelijkheid van inwoners zelf? Kortom ook hierover zou duidelijkheid, liefst op de locatie zelf, 
gewenst zijn.

d) Hoe zit het met de juridische aansprakelijkheid, stel dat een inwoner kan aantonen besmet te zijn met 
en door. (Tiroler zaak).

Statushouders, studenten in groepswoningen
Onder studenten leeft de misvatting dat zij met elkaar samenwonend in een huis, daarmee wel een 
economische gemeenschappelijk huishouden vormend, ook op leefniveau een huishouden zouden vormen. De 
regel/versoepeling is echter niét voor hen van toepassing. Dus buitenshuis hebben zij zich te houden aan de 
max 3 en 1,5 regel. Nou is Stichtse Vecht geen Utrecht in deze, maar daar heeft de gemeente deze groep 
inwoners geïnformeerd en heeft Burgemeester  Van Zanen een video opgenomen. 
https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/coronavirus/studenten-en-coronavirus/

a) Is deze groep jeugdige inwoners hierover apart geïnformeerd? En zou hierover aanvullende informatie 
op de gemeentelijke website kunnen worden geplaatst?

b) In Stichtse Vecht zijn er een aantal woongroepen voor verstandelijk beperkten in de wijk, welke regels 
gelden voor hen en heeft de gemeente ze hierover apart geïnformeerd.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.utrecht.nl%2Fbestuur-en-organisatie%2Fcoronavirus%2Fstudenten-en-coronavirus%2F&data=02%7C01%7C%7C7a0488476935457f3ea308d7f74706d6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637249756734063651&sdata=0WZn7K30KH9h4xnovzKc78dkDj3L2nPT9weFNPda8HY%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nieuwegein.nl%2Fmeldpuntcorona&data=02%7C01%7C%7C7a0488476935457f3ea308d7f74706d6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637249756734053655&sdata=e3Mdb%2BTDtZsTupQ2G%2B50GngWUHJf9Qny78eOYsCEXyw%3D&reserved=0


c) In onze gemeente wonen een aantal statushouders in groepsverband, ook voor deze groep stellen onze 
fracties dezelfde vraag.

Het opengaan van Basisonderwijs en Speciaal-onderwijs en kinderopvang:
a) Is het alle scholen en opvang gelukt om in samenwerking tot een werkbare openstelling te komen? En is 

de gemeente geïnformeerd of scholen zoveel mogelijk hele dagen schoolgang met aansluitend opvang 
realiseren?

b) Heeft de gemeente hier ook een toezichthoudende rol en kan/mag zij bij niet handhaving ten leste 
interventie, sancties opleggen? 

c) Heeft de gemeente hierin ondersteuning geboden, zo ja op welke wijze is dit vorm gegeven?  
(bijvoorbeeld verstrekken van dranghekken; verkeersregelaars, tape, onderlinge afstemming etc.)

d) Zijn er extra faciliteiten ingezet, denk aan leerlingenvervoer, om kinderen/jeugd te faciliteren om deel 
te nemen aan onderwijsgang. Mn valt dan te denken aan kinderen/jeugd die nog geen gebruik maakten 
van leerlingenvervoer, maar waar dat wellicht nu wel een passende maatregel voor zou zijn. De regering 
adviseert immers om zo min mogelijk gebruik te maken van het OV. Heeft de gemeente in beeld 
hoeveel kinderen/jeugd die op SBO of VSO zitten hiervan gebruik zouden willen maken of aan wie het -
wellicht tijdelijk- aangeboden zou kunnen worden. Of zijn er passende alternatieven?

Dan een meer algemene vraag over handhavingscapaciteit. De versoepeling brengt wellicht een grotere druk 
op de handhavingscapaciteit met zich mee, te denken valt aan toezicht bij markten; verkeersregelaars bij 
recreatiegebieden; toezicht bij terrassen en uitgaansgebieden etc. 

a) Heeft de gemeente extra capaciteit in de vorm van BOA’s,  verkeersregelaars, tekstkarren, borden, 
politie(vrijwilligers) of drones  “ingekocht” of geregeld? 

b) Waar is de rol van toezicht belegd. Is de horecaondernemer verplicht zelf “politieagentje” te spelen, of 
wat zijn aan de voorkant de gemaakte afspraken.

c) Worden of zijn de What’s app groepen en buurtpreventieteams extra geïnformeerd wat te doen ten 
tijde van corona?

Andere fracties hebben in het fractievoorzitters overleg gevraagd naar de fiets- en vaarwegen en het toezicht 
hierop. 

a) Welke preventieve maatregelen of extra informatie en toezicht is hiervoor georganiseerd door de 
gemeente?

b) Is bijvoorbeeld een smal wandelpad als het Jaagpad afgesloten voor wandelaars?
c) Zijn de zeer smalle fietspaden in en nabij Kockengen vanwege de smalte in de weekenden nog vrij 

toegankelijk. Sommige onderdelen van fietsroutes in het buitengebied zijn niet coronaproef te 
noemen? Kan de gemeente daar meer over publiceren de pagina 
https://stichtsevecht.nl/subonderwerpen/vaar-fiets-wandel-en-skate/ is nl niet gevuld

Openbare watertappunten: Op verzoek van Het Vechtse Verbond zijn de watertappunten afgesloten voor 
gebruik, dit i.v.m. het coronavirus. Dit staat niet vermeld op de site 
https://stichtsevecht.nl/onderwerp/1969/openbare-watertappunten/ of 
https://stichtsevecht.nl/onderwerp/5056/noodverordening-en-coronamaatregelen/, en  is ook niet op de 
locaties zelf aangegeven, met een bordje “tijdelijk buiten gebruik i.v.m. corona”. 

a) Zouden deze alsnog geplaatst kunnen worden?
b) Zouden deze maatregelen ook op de website vermeld kunnen worden?

Met dank

Riëtte Habes                      Mieke Hoek
Maarssen 2000                 Het Vechtse Verbond
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