
Maak door enige herinrichting daarvan van supermarkten en voedselmarkten 

een voorbeeld van discipline en orde m.b.t. voldoende onderling 

afstandhouden tijdens Corona periode. 

Eindhoven, 22 maart 2020 

Bij Buitenhof net gehoord en gezien over de dilemma’s tussen instellen van dwang enerzijds en 

geven van vrijheid en verantwoordelijkheid anderzijds m.b.t. afstandhouden. 

 

Er spelen vele zaken mee:  

Voor alle Nederlanders: 

begrip, voorstellingsvermogen, besef, dicipline, inschattingsvermogen, emoties, enz. enz. 

Voor de overheid: 

Heel veel zaken………. Maar ook “voorbeeld geven”.  Het is eigenlijk te gek voor woorden dat 

markten, waarvoor de overheid vergunningen verstrekt, zo chaotisch verlopen. Markten kunnen snel 

opgebouwd en omgebouwd worden. Waarom wordt niet  verplicht gesteld dat deze veel strakker 

ingericht worden zoals b.v. : Gangpaden met strikt eenrichtingsverkeer en verplichte looprichting  

(nu is het een chaos van looprichtingen, waar men als individu niet tegelijkertijd koers en afstand kan 

houden) , afscherming tussen verschillende paden met hoge dranghekken,  (1,8  meter hoog) met 

doek  erop, belijning van vakken van 1,5 of 2 mtr lengte waarin zich slechts 1 persoon mag bevinden  

enz. enz. 

Iets minder gemakkelijker te realiseren, maar dit geldt  ook voor supermarkten. 

 Voor het volk geldt: 

 Het is als leren autorijden in het verkeer. Dat gaat echt niet zonder praktijkoefening. En daarbij 

gelden dan nog als hulpmiddel strikte regels, belijning en aanwijzingsborden. Dat geldt ook voor 

lopend afstand houden. Overheid, verplicht de levensmiddelenbranche e.e.a. beter in te richten en 

zo een oefenschool te zijn voor de rest van het inmiddels sterk beperkte openbare leven!!!!! 

De levensmiddelenbranche is altijd van levensbelang, maar nu zeker. De branche zal open moeten 

blijven gedurende de gehele corona periode. En het gaat nog lang duren. Bovenstaande her -

inrichting kan met beperkte middelen gebeuren. Een kleine investering voor wekenlange 

verminderde besmettingsrisico’s en tevens als oefenschool voor meer discipline. 

Gisteren heb ik dergelijke voorstellen gestuurd naar Centraal Bureau voor de 

Levensmiddelenbranche (CBL) en naar John Jorritsma  (burgemeester van Eindhoven). 

Dit bericht is nu gericht aan de fractievoorzitters in de 2e Kamer.  Stuur deze suggestie s.v.p. door 

naar alle volksvertegenwoordigers en verantwoordelijke bewindspersonen. (waarvan ik de e-

mailadressen zo vlug niet heb)  


