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Net als u hopen we dat er binnenkort versoepelingen komen. En dat de 
Delftse binnenstad weer meer bezoekers kan verwelkomen. Wie de 
binnenstad bezoekt, moet dat veilig kunnen doen. Wij willen bezoekers in 
de gelegenheid stellen veilig hun inkopen te doen en u in staat stellen uw 
deuren veilig open te houden voor zoveel mogelijk klanten en dat uw 
klanten ook kunnen blijven komen. De gemeente bereidt daarom een aantal 
maatregelen voor en wil u hierover informeren.  
 
Preventieve maatregel 
Vorig jaar en ook dit jaar zijn er in de binnenstad diverse aanpassingen in 
de buitenruimte gedaan om meer ruimte te creëren voor bezoekers om zo 
de anderhalve meter te waarborgen. Op drukke dagen is er nog meer 
ruimte nodig en daarom vragen wij de ondernemers op de hoofdroute van 
de binnenstad, langs Paradijspoort, J. Gerritstraat, Cameretten en de 
Choorstraat, hun reclameborden en uitstallingen op drukke dagen binnen te 
halen. Medewerkers van de gemeente informeren u wanneer dit 
noodzakelijk is. 
 
Temperen 
Als het te druk wordt en de anderhalve meter afstand niet meer bewaard 
kan worden, zullen medewerkers van de gemeente voor een korte periode 
het bezoekersaantal proberen te temperen, zodat de anderhalve meter 
weer gegarandeerd kan worden. Op de warenmarkt creëert de gemeente 
ook meer ruimte. Ook kan het nodig zijn om op straat extra ruimte te 
creëren, door reclameborden en uitstallingen een ogenblik naar binnen te 
halen. Wij vragen uw medewerking als een gemeentelijke handhaver u 
vraagt uw reclamebord of uitstalling direct te verwijderen voor een ogenblik.  
 
Eén richting voor bezoekers 
Mocht de drukte, ondanks preventieve maatregelen en temperen, 
aanhouden, dan gaan één of meer straten in drukke winkelgebieden tijdelijk 
open in één richting.  
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Niet alleen in de binnenstad maar ook de drukte in ‘In de Hoven’ en bij grote 
supermarkten wordt gemonitord, getemperd en indien nodig, de straat in 
één richting opengesteld. Liefst zo kort mogelijk, tot de drukte voldoende is 
gespreid. In de binnenstad gaat het vooral om de hoofdroute langs 
Paradijspoort, J. Gerritstraat, Cameretten en de Choorstraat. Overgaan in 
één richting is een zeer tijdelijke maatregel die pas ingaat als het moet, en 
weer wordt teruggedraaid zodra het kan.  
 
Veilig 
Mocht het, ondanks deze (tijdelijke) maatregelen onverantwoord druk 
blijven? Dan rest alleen nog een tijdelijke korte afsluiting van een straat of 
zelfs van de binnenstad. Dit laatste willen we met bovenstaande 
maatregelen zien te voorkomen. Wij realiseren ons heel goed dat niemand 
hier blij mee zal zijn – wij zelf ook niet en daarom doen we er alles aan om 
het niet zo ver te laten komen. 
 
Blauwe markeringstape/poster 
Vorig jaar hebben we blauwe markeringstape en posters ter beschikking 
gesteld. De tape kunt u buiten langs uw gevel gebruiken om aan te geven 
hoe bezoekers voor uw pand kunnen wachten om zo een veilige ruimte voor 
voetgangers te garanderen. Deze tape en posters stellen wij wederom ter 
beschikking en kunt u ophalen bij VVV Delft. U ontvangt daarbij ook een 
instructie hoe u de marketing moet aanbrengen.  
 
Wilt u meer weten of heeft u een vraag dan gebruiken wij onderstaande 
kanalen. 
 

• www.delft.nl/coronavirus: informatie die voor u als Delftenaar van belang 
is. 

• www.delft.nl/ondernemers: informatie over ondernemen in coronatijd. 

• De accountmanagers van de gemeente beantwoorden graag al uw 
vragen. U vindt ze www.delft.nl/ondernemen/accountmanagers, of mail 
naar bedrijven@delft.nl. 

• Via de social media. Twitter: www.twitter.com/gemeentedelft en 
www.twitter.com/bas_vollebregt, Facebook en LinkedIn.   
 

Om het voor u en uw klanten zo prettig en veilig mogelijk te maken rekenen 
wij op uw medewerking. Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen 
door te mailen naar bedrijven@delft.nl of te bellen naar het Klant Contact 
Centrum van de gemeente Delft 14015. 
 
Wij wensen u uiteraard een goede herstart toe. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Mw. M.G. Bouwkamp  
Programmeur Ruimte en Economie   
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