Afsluiting op vr-za (12.00–19.00 uur) en zon- en feestdagen gelijk aan standaard zondagafsluiting
parkeerschijfzone

parkeervergunning

zondagafsluiting

Zondagafsluiting met verkeersbord C1 en
palen in de weg
Voordelen:
- Huidige zondag afsluiting bekend bij betrokkenen
(bewoners/winkeliers) in het centrum;
- Materiaal voor afzetting beschikbaar enkel overleg ten aanzien van
plaatsing nodig voor afzettingen op vrijdag en zaterdag;
- …

Nadelen:
- Bereikbaarheid verminderd voor bevoorrading en bewoners;
- …

Welke ‘ruimteclaims’ liggen er ten aanzien van de openbare ruimte (de weg) in Ootmarsum:

-

Horeca wil graag de terrassen uitbreiden om gelijk aantal tafels te kunnen realiseren;
1,5 meter maatschappij: onderlinge afstand 1,5 meter;
Bewoners met een parkeervergunning willen parkeren;
Bewoners zonder vergunning willen wel bij de woning kunnen komen, hetzij om te parkeren
op eigen terrein, laden/lossen;
- Bevoorrading winkels/bewoners wil bestemming bereiken;
- Winkelend publiek wil met de auto of met de fiets/ lopend door de stad.
Uitgangspunt voor afsluiting op vr-za-zo:
- 1,5 meter maatschappij: onderlinge afstand 1,5 meter;
- Afsluiting fysiek zoals huidige zondag(feestdag)afsluiting ook toepassen op vrijdag en zaterdag
van 12.00 – 19.00 uur;
- Parkeren vergunninghouders handhaven;
- Winkelend publiek lopend door de stad.

Benodigde ruimte met onderling 1,5 meter afstand houden.

Voetgangers in twee richtingen, met
onderlinge afstand(en)

Voetgangers in één richting, met
onderlinge afstand(en)

Of mensen staan voor etalages;
Obstakels als lichtmasten, paaltjes;
Geparkeerde fiets(en)??.

Of mensen staan voor etalages;
Obstakels als lichtmasten, paaltjes;
Geparkeerde fiets(en)??.

Beschikbare wegbreedtes (van goot tot goot)
Gemeten wegbreedtes zijn de wegen zoals weergegeven op
kaart met de witte ondergrond.
(afmetingen zijn indicatief, gemeten in geoviewer, er kan enige
afwijking in zijn)

Het grijze gedeelte naast de rijbaan wordt gebruikt voor
terras, uitstalling van waren of publiek voor etalage,
Lichtmasten of paaltjes of andere obstakels.
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Conclusie:
Voor voetgangers in twee richtingen is geen ruimte.
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Looproutes in één richting voor voetgangers op vr-za (12.00-19.00 uur) en zon(feest)dagen
Verplichte looprichting

Samen tegen Corona

Bij ingangen onderstaande borden plaatsen
Verplichte looprichting voor
voetgangers in de aangegeven
richting
Samen tegen Corona
Bedankt voor uw medewerking
Voetgangers NIET TOEGESTAAN

In deze richting

Samen tegen Corona
Bedankt voor uw medewerking

Geen looprichting

Samen tegen Corona

In straten herhalingsschildjes om voetgangers
de juiste richting op te sturen.
Zijsprong:
Wellicht een idee om bijvoorbeeld via de VVV
of iets vergelijkbaars de bezoekers bij
binnenkomst van het centrum een flyer te
geven met de looproute met: uiteraard de te
volgen route en leuke wetenswaardigheden op
deze route (een soort stadstour).
Kan mogelijk bijdragen aan het realiseren van
het gewenste (loop)gedrag van bezoekers.

Zondagafsluiting fysiek met palen in de weg

Noodgeval: Bij teveel bezoekers centrum geheel afsluiten op deze locaties
Locatie afzethek met tekstbord

Het centrum is TE DRUK.

Er worden geen mensen meer
toegelaten.
Samen tegen Corona
Dank voor uw begrip.

Locatie beveiliging

Bij teveel bezoekers in het centrum verkeersborden op invalswegen plaatsen

Locatie’s met onderstaand tekstbord

Centrum Ootmarsum
AFGESLOTEN
vanwege
Teveel bezoekers
samen tegen Corona

Indien weer bezoekers toegelaten worden
dienen deze verkeersborden weggedraaid te
worden. Wel de borden laten staan, kan vaker
nodig zijn.

