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Beste ondernemer, 
 
Op 26 juni stuurden we u een brief over de maatregelen voor de binnenstad in deze coronatijd. Hierin 
informeerden we u over alle, door het college van B&W, genomen maatregelen voor de periode van 27 
juni tot en met 1 september. Het doel was, is en blijft dat we streven naar een gastvrije, veilige en 
vriendelijke binnenstad waar bezoekers zorgeloos kunnen winkelen en van een terrasje kunnen genieten. 
In deze brief informeren wij u over de maatregelen die gelden na 1 september ter ondersteuning van dat 
doel.   
 
Corona in Apeldoorn 
Zoals premier Rutte gisteren aangaf: de strijd tegen corona is verre van gestreden. Het coronavirus heeft 
ons land de afgelopen maanden in grote onzekerheid gebracht. En we zien dat die onzekerheid aanblijft, 
zo lang er geen vaccin op de markt is. Samen met u zorgen we er onder andere met deze maatregelen 
voor dat we de verspreiding van het virus onder controle kunnen houden in Apeldoorn. Het college ziet 
dat het voor ondernemers zware tijden zijn. Naast het omzetverlies wat velen van u ondervinden door de 
coronacrisis, zijn de maatregelen niet altijd gewenst. De enige zekerheid die er is: door het houden van 
afstand voorkomen we verspreiding van het virus. Om die reden wil het college de lijn die de afgelopen 
maanden is ingezet, ook dit najaar voortzetten.  
 
Consultatie gemeenteraad  
De gemeenteraad wordt geconsulteerd over de coronamaatregelen in de binnenstad. Eind september 
vindt deze consultatie plaats. Consultatie betekent dat het college de richting van het beleid toetst en de 
feedback hierop meeneemt in haar besluitvorming. De maatregelen die hieronder staan beschreven 
gelden in ieder geval tot 1 oktober. Voor de periode daarna neemt het college na consultatie met de 
gemeenteraad een definitief besluit over maatregelen tot en met de feestdagen.   
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Coronamaatregelen in de binnenstad na de zomer 
In de aanpak blijft het volgende leidend: alle partijen in de stad maken ruimte daar waar het kan en nodig 
is. Daarnaast stimuleren we spreiding van drukte en bieden we ruimte om te ondernemen zolang dat 
veilig kan. Voor u als ondernemer in de Apeldoornse binnenstad betekent dit het volgende:  
 

− Het intrekken van de uitstalvergunning  

De ruimte die deze maatregel oplevert in de straat is aanzienlijk. Maar we begrijpen ook dat het 

plaatsen van een reclamebord belangrijk is voor uw onderneming. Daarom gaan we de drukte in 

de winkelstraten monitoren. Medio september bekijken we opnieuw of deze maatregel 

doordeweeks nog nodig is. Hierover sturen wij u rond die tijd een brief.  

Tot die tijd blijven voor de uitstallingen de onderstaande regels gelden: 

o Op zaterdagen blijft het uitstalverbod van kracht voor het hele winkelgebied; 

o Voor het drukste stuk van de Hoofdstraat (van Kanaalstraat/Hofstraat tot 

Paslaan/Kapelstraat) blijft het uitstalverbod de hele week van kracht 

o Voor ondernemingen in de zijstraten van de Hoofdstraat en voor ondernemers op het 

stuk van de Hoofdstraat tussen Paslaan en Caterplein is het toegestaan op 

doordeweekse dagen borden en rekken op straat te plaatsen.  

 

− Het fiets- en scooterparkeerverbod verlengd  

Het is duidelijk zichtbaar in de straten: het parkeren van fietsen in de stallingen en in de 

bestaande beugels en rekken levert heel veel ruimte op. Verkeerd geparkeerde fietsen worden 

verwijderd en kunnen tegen een vergoeding van € 25,- weer opgehaald worden bij de 

fietsenstalling aan de Paslaan. Eigenaren van verkeerd geparkeerde scooters krijgen een 

bekeuring van € 65,-. Het college heeft de intentie deze maatregel te verlengen tot en met 31 

december. Alle informatie over het fietsparkeerverbod is te vinden via 

apeldoorn.nl/fietsparkeerverbod.  

 

− Eenrichtingsverkeer en fietsverbod  

o Kapelstraat 

▪ Vanwege de beperkte ruimte blijft het in de Kapelstraat verboden om te fietsen.  

▪ In de Kapelstraat vervalt het eenrichtingsverkeer per 1 september. De afgelopen 

periode hebben we de drukte in de straat in de gaten gehouden en op basis 

daarvan is besloten het eenrichtingsverkeer op te heffen. In de Kapelstraat wordt 

dezelfde markering op de weg aangebracht als op de Hoofdstraat. 

 

o Raadhuisplein (rond het oude Raadhuis) 

▪ Hier blijft het eenrichtingsverkeer van toepassing op zaterdagen tussen 09:00 en 

18:00 uur. Het is een drukke plek waarbij het wenselijk blijft om 

bezoekersstromen te leiden. De mogelijkheid om deze maatregel aan te passen 

hangt af van de drukte in de binnenstad de komende periode en hoe de 

terrassen op het Raadhuisplein de komende tijd worden ingericht. Hierover 

blijven we in overleg met de ondernemers van het Raadhuisplein. 

 

− De markt 

De zaterdagmarkt blijft in de huidige vorm op het Marktplein staan in het hart van onze stad. 

Zolang de drukte beheersbaar blijft is er geen reden om hiervan af te wijken. 
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- Horeca in de binnenstad  

Ook in het najaar wil het college ondernemers, binnen veilige kaders, voortdurend de 

mogelijkheid geven om te kunnen blijven ondernemen. Dit betekent dat we blijven zoeken naar 

ruimte om dat te doen, daar waar het veilig kan.  

o Uitbreiding van bestaande terrassen: voor ondernemers die eerder terrasuitbreiding 

hebben aangevraagd en gekregen, bestaat de mogelijkheid om de bestaande gegunde 

terrasuitbreidingen te verlengen. De vergunningen worden automatisch verlengd. Als u 

geen gebruik wilt maken van deze verlenging, dan verzoeken wij u een mail te sturen aan 

apvvergunningen@apeldoorn.nl. 

o De terrastuinen: Naast het economische argument blijft ook druktespreiding in het 

najaar een belangrijk doel. Daarom bieden we terrastuinen (pop-up terrassen) de 

mogelijkheid om langer open te blijven. Het is de intentie van het college om deze toe te 

staan tot en met 31 oktober 2020. Na consultatie met de gemeenteraad wordt hier per 1 

oktober een definitief besluit over genomen.  

o De openbare toiletten die de afgelopen periode nabij het Caterplein geplaatst zijn 

worden verwijderd. Er wordt weinig gebruikt van gemaakt en de overige openbare 

toiletvoorzieningen voldoen.  

o Nachthoreca: In overleg met de vertegenwoordigers van het Caterplein blijven we extra 

ondersteuning bieden om in de nachtelijke uren op de zaterdag in de openbare ruimte de 

1,5 meter te blijven naleven. De horeca die de verplichting kent om binnen met een 

portier te werken verzoeken wij (voor zover dat in de afgelopen periode niet al aan de 

orde was) aan deze plicht te voldoen vanaf 1 september.  

 

- Overige maatregelen in coronatijd 

o Bankjes en plantenbakken: om ruimte te maken heeft de gemeente plantenbakken en 

bankjes verwijderd. In de stad zijn op een aantal plekken de bankjes gebleven als 

rustpunt voor mensen die slecht ter been zijn.  

o Promotie-team: De gastvrije promotiemeiden en -jongens die de afgelopen maanden 

klaar stonden in de binnenstad zullen dat blijven doen zolang de maatregelen gelden. Ze 

verwijzen bezoekers van de stad naar de dichtstbijzijnde stalling voor de fiets en ze 

attenderen hen op de gewijzigde looproutes.  

 
Tot slot 
De huidige stand van zaken in onze stad hebben we met elkaar bepaald. Inwoners, gasten van de 
binnenstad en u als ondernemer; iedereen draagt bij aan het bestrijden van het virus. We hopen dat we 
met deze maatregelen en met uw hulp de verspreiding van het virus kunnen blijven indammen. Zodat 
bezoekers van ons stad ook in het najaar en tijdens de feestmaanden kunnen genieten van een gastvrije 
en veilige binnenstad.  
 
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u deze mailen naar 
binnenstad@apeldoorn.nl.  
 
Wij wensen u sterkte met het ondernemen in deze moeilijke tijd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Symone de Bruin 
 
Concerndirecteur Ruimte & Economie 
Gemeente Apeldoorn 
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