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Bestemd voor de raad van d.d. 25 januari 2021

Vraag nr.  : 2021-007
Onderwerp  : drukte in supermarkten in Leiderdorp
Vraagsteller: LPL Hugo Langenberg
Datum  : 19 januari 2021

In de pers vernamen wij dat de Albert Heijn in de Winkelhof van 4 tot en met 16 februari 
gesloten zal zijn wegens verbouwing.

LPL heeft de volgende vragen:
1. Is er over die sluiting overleg geweest met de gemeente?

Er is met de gemeente geen overleg geweest. Wel heeft AH op 21 september  een 
ontheffing geluidhinder aangevraagd voor de verbouwing van de AH Winkelhof. Na 
advies van diverse partijen te hebben ingewonnen is op 1 december 2020 een ontheffing 
‘geluidshinder door de gemeente verleend. 

2. Te verwachten valt dat veel AH klanten zullen uitwijken naar de AH aan de Santhorst, met 
een grotere drukte als gevolg. Is de corona maatregel over het aantal klanten in een 
winkel nog gerelateerd aan het vloeroppervlak van die winkel? Hoe luidt die maatregel 
precies? 
Ja, die maatregel is op de website van het Rijksoverheid hier te vinden. Er wordt 
verwezen naar het afsprakenkader verantwoord winkelen, zie hier. 
Per klant dient 10m2 gerekend te worden. 
In een gesprek wat wethouder Joosten heeft gehad met de filiaalhouder van AH 
Santhorst is aangegeven dat er door AH extra maatregelen worden getroffen te weten 
het plaatsen van extra hekken en de inzet van extra personeel. 

3. Zo ja, hoe wordt dat gecontroleerd, en wat zijn de sancties bij overtreding? Dit geldt 
natuurlijk voor alle supermarkten in Leiderdorp. 
Zie onder punt 2 ‘afsprakenkader verantwoord winkelen’. 
Sancties zijn:
Individuele strafrechtelijke sanctie t.a.v. personen: 95,-. 
Bestuurlijke sancties t.a.v. onderneming last onder dwangsom (max. 10.000,-)

4. Zo nee, hoe voorkomt het college een te grote drukte zodat de 1,5m afstand regel niet 
wordt geschonden?.

https://www.mijncoronaprotocol.nl/app/uploads/sites/2/2020/05/Afsprakenkader-Naleving-en-Handhaving-Verantwoord-winkelen.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemen-en-werken-in-coronatijd/winkeliers


Zie punt 2 en 3. 


