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Versoepeling landelijke maatregelen

Het kabinet maakte op 6 mei 2020 de routekaart voor de versoepeling 
van de maatregelen bekend. Zo mogen contactberoepen vanaf 11 mei 
2020 weer klanten ontvangen. Indien verantwoord - dit is een landelijk 
besluit - mogen per 1 juni 2020 ook de terrassen weer open. Dit geldt 
ook voor restaurants/musea/bioscopen/culturele instellingen, meteen 
maximum van 30 personen (inclusief personeel). Bij alle versoepelingen 
geldt de voorwaarde dat de ondernemer kan voldoen aan de voorzorgs-
maatregelen.  

Wij begrijpen dat je vragen hebt over wat dit besluit betekent voor jou 
als Eindhovense ondernemer en voor de financiële steunmaatregelen 
en bijbehorende voorwaarden. Wij volgen de landelijke adviezen en 
maatregelen vanuit de Rijksoverheid. De gemeente Eindhoven bekijkt  
en bespreekt wat deze versoepeling voor de stad betekent en hoe  
de veiligheid van inwoners, bezoekers en ondernemers gewaarborgd 
kan worden. Wij hopen je snel duidelijkheid te geven over wat waar 
mogelijk is en ook wat (nog) niet. Wanneer hierover meer bekend is  
dan communiceren wij dit via het ondernemersloket.

Ondernemersloket Coronavirus

korte updates

•  Lees een samenvatting van de persconferentie van 6 mei  
    op de website van de Rijksoverheid

•  Venstertijden in de binnenstad zijn weer normaal (07.00 - 11.00 uur) 
 
•  Evenementen met een vergunnings- of meldplicht blijven verboden tot  
   1 september 2020. In de kamerbrief van 6 mei 2020 staat dat voor massale  
   evenementen met een landelijke uitstraling nog geen datum te noemen is.  
   Voor 1 september wordt gekeken naar een verlenging/versoepeling van deze  
   maatregel. 
 
•  Het kabinet komt met een extra overbruggingskrediet voor kleine bedrijven  
   die getroffen zijn door de coronacrisis. De zogenoemde Klein Krediet Corona  
   (KKC) garantieregeling moet nog wel worden goedgekeurd door de Europese  
   Commissie. Naar verwachting is deze half mei rond. 

6 mei 2020

Stap voor stap - wat kan wanneer?
Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blij�.

1 september :

Voorzieningen 
campings en 
vakantieparken

Bioscopen 
(max. 100 personen)

Restaurants / cafés
(max. 100 personen)

Culturele instellingen 
(max. 100 personen)

Georganiseerde 
samenkomsten 
(max. 100 personen)

1 juli:

STAP 4STAP 3STAP 1

11 mei:

Contactberoepen

Buiten sporten op 
1,5 meter afstand

Bibliotheken

(Speciaal)
basisonderwijs en 
kinderopvang

Alle sporten
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en 

betaald voetbal

Sauna’s

Sekswerkers en
co�eeshops

Casino’s

Kantines

18+

?

STAP 5

Evenementen

Basisregels voor iedereen

 .

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Vermijd drukte. Werk zoveel 
mogelijk thuis.

Was vaak je 
handen.

Heb je verkoudheids-
klachten? Blijf dan thuis. 

Ben je ook benauwd 
en/of heb je koorts? 
Dan moeten alle huis-
genoten thuisblijven.

  
 Voor voorwaarden en meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

 

Terrassen

Bioscopen 
(max. 30 personen)

Restaurants / cafés
(max. 30 personen)

Culturele instellingen
(max. 30 personen)

 Musea

Voortgezet onderwijs

In het openbaar vervoer
is het dragen van een 
niet-medisch mondkapje 
verplicht. Reis niet onnodig 
en mijd de spits. 

1 juni:

STAP 2

Praktijklessen en 
examens MBO 
vanaf 15 juni.

Versoepeling hoger 
onderwijs wordt 
onderzocht.

PSV

Vragen?

De maatregelen zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen 
ondernemers, gemeente, de BIZ, Eindhoven365 en DDF. De city hosts zijn 
vrijwilligers die beschikbaar zijn gesteld door retailers, horeca en PSV, 
dat een aantal stewards levert als blijk van betrokkenheid bij de stad. 
De gemeente heeft een expert op het gebied van crowd management 
ingehuurd om alles te organiseren en te coördineren. De maatregelen  
lopen vooruit op het Actieplan Binnenstad, dat door de samenwerkende 
partijen komende week aan het college van B&W wordt voorgelegd. 

Positieve insteek

De maatregelen gaan uit van een positieve insteek; we willen mensen 
aansporen met elkaar goed op te letten dat de 1,5 meter regels worden 
nageleefd. Uitleggen wat wél kan, in plaats van streng corrigeren en straffen 
voor ongewenst gedrag. Het motto ‘alleen samen krijgen we corona onder 
controle’ past bij onze stad, die zich kenmerkt door samenwerking. 

Houd 1,5 m afstand

Indeling straat

Het midden van de straat heeft een 
doorlopende lijn om duidelijk te maken  
dat hier de scheiding van loopstromen  
is. Op het wegdek staan pijlen in de  
juiste looprichting. Aan beide zijden 
is voor de winkels een ruimte van 1,5m 
breed gereserveerd als wachtgebied  
voor klanten die even moeten wachten  
als een winkel even vol is. In het midden  
van de weg zijn, ongeveer om de 25 
meter, een paar vakken waar buiten de 
loopstromen even gewacht kan worden, 
bijvoorbeeld als de partner in een winkel is. 

Instroomroutes

Op de invalswegen van de stad en de 12 instroomroutes van de binnenstad 
worden led-schermen of tekstkarren geplaatst waarmee bezoekers aan de 
binnenstad gevraagd wordt om:
 - Drukte te vermijden
 - Zoveel mogelijk rechts te houden 
 - Aangegeven looproutes te volgen

Pilotgebied

De aanpassingen op straat vinden zaterdag in alle vroegte plaats. Het betreft 
voor dit weekend (fase 1), het rode steentjesgebied, Piazza en de Heuvel. 
Vanwege de korte voorbereidingstijd is voor dit pilotgebied gekozen, op basis 
van de ervaringen wordt bepaald of dit gebied uitgebreid moet en kan worden. 
De pilot loopt op zaterdag van 11 tot 17 uur en op zondag van 13 tot 17 uur.

Gescheiden loopstromen  
in gastvrije binnenstad 

Aankondiging van versoepeling van coronamaatregelen, moederdag  
én mooi weer op zaterdag. Redenen genoeg om ons uiterste best 
te doen de bezoekersstroom dit weekend in goede banen te leiden.

Ondernemers, gemeente en andere partners gaan dit ook letterlijk 
doen: op straat worden looproutes uitgelijnd en van pijlen voorzien 
om tegengestelde stromen zoveel mogelijk te voorkomen. Vriendelijke 
navigators zijn aanwezig om bezoekers te wijzen op de éénrichting  
situatie en vragen hierover te beantwoorden. Het geheel wordt onder-
steund met borden, tekstkarren, led-schermen en city beacons. De 
boodschap kan worden aangepast al naar gelang de drukte in de stad.

Voor vragen kunt u een beroep doen op de navigators. 
Zij beschikken over portofoons waarmee zij de coördinator kunnen bellen.  
Ook kunt u rechtstreeks contact opnemen via tel. 06-20956189  
(alleen tijdens bovengenoemde uren op zaterdag en zondag).

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/06/vermijd-drukte-houd-15-meter-afstand
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/08/kamerbief-over-klein-krediet-corona-kkc-garantieregeling
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/08/kamerbief-over-klein-krediet-corona-kkc-garantieregeling
https://www.eindhoven.nl/ondernemen/ondernemersloket-coronavirus

