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“Mensen vergeten 1,5 meter afstand wel
eens in enthousiasme”

Houd altijd
anderhalve
meter afstand.

In het park
In de supermarkt
Tijdens sporten
Bij het gamen

1,5 meter is de norm

Blijf zoveel
mogelijk thuis

Boa Hendrik van der Veen legt uit waarom het belangrijk is 1,5 meter afstand te houden. Foto Henk Tammens

De meeste mensen houden zich goed aan de regel om 1,5 meter afstand te
bewaren tot anderen. Dat merken de Buitengewoon Opsporingsambtenaren
(BOA’s) van de gemeente.
BOA Hendrik van der Veen ervaart dat
het op plekken als het Noorderplantsoen en de openbare sport- en
beweegplekken vaak druk is. “Je ziet
een verschuiving van sportscholen en
sportverenigingen naar deze plekken,
mensen maken er massaal gebruik
van. Ze proberen zich ook aan de
1,5 meter afstand te houden. Maar als
het te druk wordt, kun je die afstand
niet meer garanderen.”

Buikspieroefeningen
“Mensen vergeten de regel ook wel
in hun enthousiasme. Dan staan ze
tegenover elkaar buikspieroefeningen
te doen en pakken de ander bij de
benen vast. Wij proberen hen bewust
te maken van de risico’s daarvan.
Als je het niet voor jezelf doet, doe
het dan voor een ander. En we raden
aan om later terug te komen als er
minder mensen zijn.”

Kleedje
“Ik verbaas me wel over de jonge
generatie”, vervolgt Hendrik.
“Ondanks het advies om zoveel
mogelijk thuis te blijven, gaan veel
mensen toch lang op een kleedje in
het park zitten. Het is niet verboden
dat als eenling op een grasveld te
doen, maar houd het dan kort.
Want als iedereen dat zou doen,
komen mensen massaal naast elkaar
te zitten. Wij gaan daarom het gesprek
aan. We leggen uit waarom we hen
aanspreken en wat het advies van het
RIVM is. De meeste mensen snappen
dat wel en passen hun gedrag aan.”

Nieuws uit Centrum

		Markt blijft open dankzij aanpassingen
Dankzij een andere opstelling van de
kramen en een gedeeltelijke
verplaatsing kan de markt voorlopig
openblijven in de coronacrisis.
“Maar we zijn wel afhankelijk van
het weer en de gemoedstoestand
van het winkelend publiek”, aldus
marktmeester Dirk Jan Kooiman.

Neusverkouden,
hoesten, keelpijn,
koorts? Blijf thuis!

Buitenspelen in
kleine groepen

Eén persoon koorts?
Huisgenoten
blijven thuis

staat tijdens de
coronacrisis voor u klaar
Bent u eenzaam en wilt u een
gesprekje voeren? Kunt u zelf geen
boodschappen doen? Heeft u
ondersteuning nodig bij het schoonmaken van uw huis? Zijn er problemen
nu uw kinderen thuis zijn?
Bent u als mantelzorger overbelast?
Of kent u mensen in uw omgeving
die deze problemen hebben?
WIJ Groningen staat voor u klaar.
Onze ondersteuning gaat tijdens de
coronacrisis onverminderd door,

Door de coronacrisis gaan de
festiviteiten tijdens Koningsnacht en
Koningsdag dit jaar niet door.
De gemeente roept u op om zoveel
mogelijk thuis te blijven. De Oranjevereniging Groningen sluit aan bij de
plannen van de Oranjebond.
Zo vraagt de Oranjevereniging aan
iedereen om de vlag en wimpel uit
te steken vanaf zonsopgang.
Ook kunnen kinderen een brief of

echter anders dan u van ons gewend
bent: via de telefoon of via de mail.
Initiatieven
Er zijn veel initiatieven in Groningen
die ondersteuning bieden.
Schroom niet om hier gebruik van te
maken! Kijk voor de telefoonnummers
en mailadressen van WIJ Groningen
in uw wijk of gebied en een lijst van
deze initiatieven op onze website:
www.wij.groningen.nl

tekening maken voor de koning.
Die komen in een e-boek dat de
koning krijgt op zijn verjaardag.
Kijk voor meer informatie op:
www.oranjebond.nl
Ondernemers
In december 2019 hebben alle
ondernemers een kaderbrief voor
Koningsdag 2020 ontvangen.
Deze is ingetrokken.

Meer informatie
De markt in de nieuwe opstelling. Foto Henk Tammens

Bredere looppaden
“Daarna hebben we de non-food
naar de Grote Markt gebracht en de
koelwagens naar het A-Kerkhof.”
Zodoende kwam ruimte op de

Weet wat er speelt in uw buurt
Ook zo nieuwsgierig naar dingen die
gebeuren in uw buurt? Meld u aan
voor uw wijk- en dorpsnieuwsbrief op

Maximaal
3 personen
tegelijk op bezoek

Vermijd groepen
en drukte

Festiviteiten Koningsdag gaan
niet door

De gemeente organiseert de markt
en marktmeesters leiden de eeuwenoude traditie in goede banen.
“We horen van veel mensen: mooi
dat jullie er nog zijn. Anderen vinden
het te druk en zeggen dat de markt
dicht moet. Ze vergeten dat de markt
geen vermaak is, maar een groot
warenhuis dat in een eerste levensbehoefte voorziet”, vindt Kooiman.
Maatregelen
Nadat de coronacrisis losbarstte,
namen de marktmeesters al direct
maatregelen. “Eerst trokken we de
markt een klein stukje uit elkaar.
Dat ging an sich goed. Toen werd het
echter mooi weer en gingen mensen
allemaal naar buiten. Op zaterdag
4 april leek de markt daardoor erg
vol.”

Werk thuis
als het kan

gemeente.groningen.nl/nieuwsbrief
Elke week al het wijk- en dorpsnieuws
gratis in uw mailbox.

Vismarkt vrij. Daar staan de marktkramen nu ook op de rijbaan. “Hierdoor
zijn de paden voor het publiek tussen
de 9 en 11 meter geworden, het
dubbele van normaal.”

Website
gemeente.groningen.nl
Bellen
14 050
WhatsApp
06 12 82 39 73
Wij geven antwoord op werkdagen
tussen 8.30 en 17.00 uur.
Loketten
Kijk voor bezoekadressen en
openingstijden op
gemeente.groningen.nl/contact
of bel ons.

Volg ons via
groningen050
gem_groningen
gemeente_groningen
gemeente.groningen.nl/
nieuwsbrief
Vergunningaanvragen en plannen
gemeente.groningen.nl/
bekendmakingen-en-regelingen
Download de app OmgevingsAlert
of neem een abonnement op de
e-mailservice.

