
                             
 

Platform Binnenstad Arnhem is een samenwerking van: OndernemersKontakt Arnhem, Vereniging City Centrum 

Arnhem, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Arnhem, Hotel Overleg Regio Arnhem, Cultuur Netwerk 
Arnhem, Groot Winkelbedrijven Arnhem en Vereniging van Eigenaren Citycenter Arnhem. 

Zorg voor duidelijk deurbeleid! 
Ontvang klanten gastvrij maar vooral veilig 

 

• Voer aantoonbaar deurbeleid. Richtlijn is maximaal 1 klant per 

10 vierkante meter winkelvloeroppervlak en vermeld maximum 

aantal klanten op de poster. Voor de grote winkels boven 1.000 

vierkante meter in de woon- en tuinbranche adviseren wij 

maximaal 1 klant per 25 vierkante meter. 

• Bevorder spreiding van klanten over de week en de dag. 

Kijk of de lokale winkelopeningstijden met elkaar kunnen 

worden afgestemd zo ruim mogelijk worden aangehouden. 

• Voorzie medewerkers van beschermende middelen 

(kuchschermen, mondmaskers) en zie toe op gebruik daarvan. 

• De tijd van funshoppen is helaas niet aan de orde; voorlopig 

mag er maar één persoon per gezelschap naar binnen! 

• We blijven jullie op het hart drukken dat het van groot belang is 

om alle richtlijnen te volgen en jouw verantwoordelijkheid te 

nemen voor de veiligheid in jouw winkelgebied. Door te zorgen 

dat ondernemers, de medewerkers en klanten de richtlijnen 

naleven voorkomen we mogelijk verdere aanscherpingen in 

winkeltijden of zelfs sluiting van winkels. 

 

 

 

Meer informatie, tips en middelen vind je op: 

www.inretail.nl  
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Platform Binnenstad Arnhem (PBA) 

City Centrum Arnhem (CCA) 

Groot Winkelbedrijven Arnhem (GWA) 

werken samen aan een veilig en coronaproof winkelgebied 

 

Wat wij faciliteren m.b.t. de coronamaatregelen in samenwerking 

met de gemeente Arnhem voor het winkelgebied in de binnenstad: 

• de gedragsregels worden voor bezoekers duidelijk zichtbaar en 

herhaaldelijk gecommuniceerd via de gele straatstickers en de 

crowdcontroll LED schermen; 

• het winkelgebied is zo ingericht dat iedereen 1,5 meter afstand 

tot elkaar kan houden; 

• bezoekers die zich niet aan de regels houden worden daarop 

aangesproken; 

• er worden geen acties en events georganiseerd die er voor 

kunnen zorgen dat er veel bezoekers tegelijkertijd op één plek 

aanwezig willen zijn; 

• de fixi app voor snelle melding aan Gemeente Arnhem; 

• indien noodzakelijk inzet van cityhosts; 

• de digitale binnenstad vindt je op binnenstadarnhem.nl; 

• een KOOP LOKAAL campagne in november/ december. 

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 

Platform Binnenstad Arnhem 

info@binnenstadarnhem.nl / 026 20 20 461 


