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Voor behandeling in de gemeenteraad van 25 mei 2020
Indiener : Anne Delvoye
Vraag/interpellatie (omschrijving) : Markt in Mechelen tijdens Corona
Toelichtende nota
De nationale veiligheidsraad besliste dat markten onder volgende voorwaarden
opnieuw toegelaten worden:

Markten en ambulante activiteiten
Enkel dagelijkse, wekelijkse en tweewekelijkse markten met maximaal 50 kramen zijn toegelaten onder
bepaalde voorwaarden die de sociale afstand en handhygiëne garanderen (zie de bovengenoemde gids met
adviezen). Het mag niet gaan om een brocante of rommelmarkt.
Het maximale aantal bezoekers op de markt bedraagt niet meer dan 1 bezoeker per 1,5 lopende meter aan het
kraam. Er wordt een éénrichtingsverkeersplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen. Als de bevoegde
lokale overheid daarop een gemotiveerde afwijking toestaat, bepaalt ze een alternatieve oplossing.
Aan de in- en uitgangen van de markt worden producten voor de handhygiëne voorzien, alsook bij elk kraam.
Het dragen van een mondmasker of een alternatief dat de mond en de neus bedekt is verplicht voor de
marktkramers en wordt sterk aanbevolen voor klanten.
Bezoekers mogen op de markten geen voeding of dranken nuttigen.
Er wordt individueel gewinkeld en niet langer dan noodzakelijk en gebruikelijk. Een volwassene mag
minderjarigen die onder hetzelfde dak wonen of een persoon die nood heeft aan begeleiding, vergezellen.
Een individuele ambulante activiteit (foodtruck, kippenkraam, ijsverkoper …) mag worden uitgeoefend op de
gebruikelijke plaats, als ze daarvoor voorafgaand de toelating krijgt van de gemeentelijke overheid. Als ze
plaatsvinden op een markt, zijn ze eveneens onderworpen aan de regels die gelden voor markten.

Vraag:
- Hoeveel kramen telt de Mechelse zaterdagmarkt?
- Is het bv. een optie om naar het voorbeeld van Vilvoorde, in Mechelen
een tweede marktdag te voorzien zodat zo veel mogelijk marktkramers
de kans krijgen om hun activiteiten terug op te nemen? En zo niet, hoe
zal de selectie gebeuren?
- Hoe zal de markt in Mechelen worden georganiseerd in deze Corona
tijden?
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