Notitie voor de gemeenteraad Oss - 28 mei 2020
Volksgezondheid
‘Oplossing voor Osse ‘terrassoap’ is nog niet inzicht’ is de kop van een artikel in het
Brabants Dagblad op woensdag 27 mei. Dit naar aanleiding van de aandacht die de
gezamenlijke horecaondernemers vanaf maandag 18 mei aan het Osse college vragen voor
het kunnen realiseren van een verantwoorde bedrijfsvoering na het opheffen van de
lockdown op 1 juni.
Al vanaf de terugkeer op 2 mei van de zaterdagmarkt op de Heuvel in Oss maak ik mij
ernstige zorgen over de onaanvaardbare gezondheidsrisico’s waaraan centrumbezoekers
worden blootgesteld. De dag daarvoor attendeerde ik de verantwoordelijke wethouder Van
Kessel op mogelijke knelpunten. Volgens de tekening die hij had gezien ‘bleek het allemaal
te passen’. Niets bleek minder waar. Na een pittige discussie werd de grootste fuik
opgelost. De zaterdagen daarna bleef het schuiven met verkoopwagens en kramen maar
bleven knelpunten bestaan of werden nieuwe gecreëerd. Zo ook weer op zaterdag 23 mei
waar, ter illustratie, ter hoogte van Van Haren door mij slechts een loopstrook van 3.20
meter en bij de ANWB winkel van amper 4.80 meter breed werd gemeten. Op deze
loopstrook stonden ook nog eens wachtende consumenten voor de ingangen van de diverse
winkels. Ook op andere locaties lopen centrumbezoekers tijdens de markt argeloos in
fuiken.
Op woensdag 20 mei publiceerde de gemeente Oss de informatienota ‘Richtlijnen
uitbreiding terrassen i.v.m. maatregelen COVID-19’. Hierin staat: ‘In het algemeen willen
wij een loopstrook voor consumenten vrijhouden van 5.5 meter, zodat voetgangers op
veilige afstand van elkaar kunnen lopen.’ Dit valt dus gewoonweg niet te realiseren want
het schuiven met verkoopwagens aan de ene kant veroorzaakt problemen aan de andere
kant, ook op belangrijke calamiteitenroutes. En dan moet de horeca nog open op 1 juni!
Voor een motie van Groen Links over een tijdelijke verplaatsing van de markt tekent zich
langzaam maar zeker een meerderheid af. In het artikel van woensdag spreekt wethouder
Van Kessel over ‘juridisch glad ijs’ en ‘vraagt hij zich af of zo’n grote stap gerechtvaardigd
is’. Een grote stap voor de volksgezondheid? Ik wens de gemeenteraad en de wethouder
vanavond tijdens de gemeenteraadsvergadering veel wijsheid toe. Maar bovenal onze
centrumbezoekers heel veel gezondheid!
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