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Maatregelen in verband met COVID-19-crisis
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1. Inleiding
Met zijn brieven van 13 en 16 maart en 3 april jl. heeft de burgemeester u geïnformeerd over de
laatste stand van zaken in de landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen rond COVID-19/Corona
virus.
In zijn laatste brief is de burgemeester ingegaan op de maatregelen die lokaal zijn getroffen voor de
zaterdagmarkt in Oud Rijswijk en voor het Wilhelminapark.
2. Kern informatie
Aanvullend op de eerder getroffen feitelijke maatregelen hebben wij vandaag een tweetal besluiten
genomen.
In de eerste plaats hebben wij besloten Uitvoeringsvoorschrift 14/19 van de Algemene Plaatselijke
Verordening voor Rijswijk in te trekken. Op grond van de uitvoeringsvoorschrift was onder meer
barbecueën toegestaan in het Wilhelminapark. Door de intrekking van dit besluit is nu ook in het
Wilhelminapark, net als op alle andere openbare plaatsen in Rijswijk, barbecueën en andere
vormen van open vuur niet meer toegestaan.
Om de drukte op de zaterdagmarkt te beperken hebben wij besloten de branches die een
standplaats mogen innemen op de markt te beperken tot voedingswaren. Samen met alle andere
maatregelen die zijn getroffen rondom de markt en waarover de burgemeester u reeds in zijn brief
van 3 april heeft ingelicht hopen wij hiermee een bijdrage te leveren aan een goed verloop van de
markt op zaterdag. De duur van deze branchebeperking voor de markt hebben wij gekoppeld aan
de periode waarvoor de Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Haaglanden van kracht is.
De bankjes in de Herenstraat worden voor 11 april tijdelijke verwijderd en opgeslagen op de
gemeentewerf. Dit om te voorkomen dat bezoekers van de markt de bankjes gebruiken om ter
plaatse etenswaren te nuttigen.
3.

Beiden besluiten worden bekendgemaakt in Groot Rijswijk en op overheid.nl en treden na
bekenmaking in werking.

S.v.p. bij correspondentie datum en kenmerk van deze brief vermelden
en richten aan: Gemeente Rijswijk, DIR/OD, Postbus 5305, 2280 HH
Rijswijk
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Wij vertrouwen erop dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

P.M. Schuit

drs. M.J. Bezuijen
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