
venlo
Aanwijzingsbesluit ex artikel 58m Tijdelijke wet maatregelen covid-19

De burgemeester van Venlo,
Gelet op artikel 58m van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Overwegende dat de burgemeester van oordeel is dat de omstandigheden in het winkelcentrum van
Venlo op bepaalde dagen zodanig zijn dat de daar aanwezige personen het bepaalde bij of krachtens
de artikel 58f (veilige afstand) niet in acht kunnen nemen,
Overwegende dat het verbieden van uitstallingen hierin enige verlichting kan bieden,

Besluit:

1. Het is verboden uitstallingen te plaatsen op vrijdag, zaterdagen, zondagen, (Duitse)
feestdagen en Brückentagen, onder meer zijn dit:
• 3,4, 5 en 6 juni 2021,
• 12 en 13 juni 2021
• 19 en 20 juni 2021
• 26 en 27 juni 2021

2. Dit verbod beperkt zich tot de vijf winkelstraten (Vleesstraat, Lommstraat, Maasstraat,
Markt (zuidzijde) en Streenstraat, waar, ten faveure van de veiligheid van onze
binnenstadbezoekers, expliciete verkeer-regulerende maatregelen getroffen zijn.

3. In de overige winkelstraten binnen het pollergebied, mag men, op
medeverantwoordelijkheid van de ondernemer / winkelier zelf, tijdelijke uitstallingen
plaatsen.

4. Mocht de drukte in de onder 3 genoemde winkelstraten, alsnog leiden tot onveilige situaties,
dient men de uitstallingen, per direct uit het straatbeeld te verwijderen.

5. Onder uitstallingen wordt verstaan de 4 typen zoals die beschreven staan onder 2.2 op
pagina 13 van de Reclamenota 2014, zijnde winkelartikelen, objecten ten behoeve van
verkoopactiviteiten, objecten ten behoeve van handelsreclame en andere voorwerpen.

6. Daar waar terrassen, terrasschermen of andere objecten op terrassen een belemmering
vormen voor de handhaving van de verplichte anderhalve meter afstand, dienen deze in het
kader van de openbare orde en veiligheid op eerste aanwijzing van de, op grond van de op
dat moment geldende Noodverordening COVID 19, bevoegde functionarissen te worden
verwijderd.

7. Alle aanwijzingen en bevelen ter uitvoering van dit aanwijzingsbesluit dienen stipt en
onmiddellijk opgevolgd te worden.

8. Dit verbod geldt totdat het besluit wordt herzien of ingetrokken.

Het besluit wordt gepubliceerd op de website van de gemeente Venlo en treedt onmiddellijk na
bekendmaking in werking.

Vastgesteld op 31 mei 2021 te Venlo

De burgemee~

/
Antoin Scholten


