
Aan de bewoners van dit adres 

Verzonden op: 22 juli 2021 
Ons kenmerk: 2.030530 
Contactpersoon: De heer Versteeg 
Afdeling: Adviseur crisisbeheersing en medewerker veiligheid 
Bijlage(n):
onderwerp: Evaluatie zaterdag standplaatsen Poortplein 

Geachte bewoner en ondernemer,

Sinds januari van dit jaar staan de standplaatshouders op zaterdagochtend op 
het Poortplein. Elke zaterdag, tussen 8.00 12.30 uur, kan iedereen de 
wekelijkse boodschappen doen bij verschillende kramen. Door de verplaatsing 
naar het Poortplein zijn de standplaatsen veel zichtbaarder geworden in het 
dorp en lijken meer Woudenbergers de weg naar de verschillende kramen te 
vinden. Meer bezoek betekent ook meer drukte en een nieuwe plek brengt ook 
nieuwe ervaringen met zich mee.

Op korte termijn vindt er een evaluatie met de standplaatshouders plaats en 
omdat u woonachtig of ondernemer bent op of in de buurt van het Poortplein 
zijn wij benieuwd naar uw ervaring met betrekking tot de opbouw van de 
kramen en de coronaopstelling. Op basis van onderstaande vragen willen wij u 
in de gelegenheid stellen om uw ervaring met ons te delen, zodat wij als 
gemeente een goed beeld krijgen van de situatie.

Opbouw kramen 
Als gemeente maken wij gebruik van regels voor de standplaatsen. In de 
huidige situatie op zaterdagochtend op het Poortplein wordt op een aantal 
specifieke punten afgeweken om de standplaatsen op deze locatie goed mogelijk 
te maken. De standplaatshouders mogen uur voor de start van de verkoop 
beginnen met het opbouwen van hun kraam. Voor een aantal 
standplaatshouders is dit in de praktijk niet haalbaar. Daarom geldt er voor hun 
een uitzondering waardoor ze om 06:00 uur (twee uur van te voren) mogen 
starten met de opbouw.
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1a. Hoe ervaart u het vervroegd opbouwen?
U goed, ik ervaar geen overlast 
U redelijk, ik ervaar soms overlast 
U slecht, ik ervaar veel overlast 
U anders,

Indien u de vorige vraag met `redelijk' of `slecht' beantwoord heeft,
kunt u omschrijven wat u als overlast gevend ervaart?

Opstelling van de kramen 
De standplaatshouders maken op dit moment gebruik van de `coronaopste|ling'.
Dit betekent dat de kramen verder uit elkaar staan dan in de opstelling die is 
opgenomen in de regels. Hierdoor wordt er gebruik gemaakt van een deel van 
de Dorpsstraat. We overwegen om van de coronaopstelling de definitieve 
opstelling te maken zodra de 1,5 meter afstandsregel niet meer geldt.

2a. Wat vindt u van deze coronaopstelling?
U goed, ik ervaar geen overlast 
U redelijk, ik ervaar soms overlast 
U slecht, ik ervaar veel overlast 
U anders,
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Indien u de vorige vraag met `redelijk' of `slecht' beantwoord heeft,
kunt u omschrijven wat u als overlast gevend ervaart?

Heeft u verder nog opmerkingen of tips?
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Reageren kan tot uiterlijk woensdag 1 september U kunt uw reactie mailen 
naar info@woudenberg.nl of deze brief in de brievenbus van het gemeentehuis 
achterlaten. Alvast bedankt voor uw moeite!

Vragen?
Heeft u vragen? Neem contact op met Versteeg via telefoonnummer 14033 of 
per mail info@woudenberg.nl, met als onderwerp `evaluatie zaterdag 
standplaatsen Poortplein'.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Woudenberg 
Namens dezen,

Versteeg 
Adviseur crisisbeheersing medewerker veiligheid 


