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Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders zoals bedoeld in
artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Raad
der Gemeente Leeuwarden.
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Coronamaatregelen
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31 juli 2020
____________________________________________________________________
Het coronavirus is nog altijd onder ons, zo lezen, horen en zien we dagelijks in de
media. Het reproductiegetal R, dat laat zien hoeveel andere mensen één persoon met
het nieuwe coronavirus gemiddeld besmet, is inmiddels gestegen tot 1,40.1 Eerder
dit jaar heeft de uitbraak van het virus geleid tot een intelligente lockdown, waartoe
vergaande maatregelen zijn genomen die flink hebben ingegrepen in het
maatschappelijk leven. Zo konden bewoners van verzorgingstehuizen en andere
kwetsbare groepen geen visite meer ontvangen, kwamen de ic’s vol te liggen en
moesten onder andere culturele instellingen, dorps- en buurthuizen, scholen en
sportverenigingen de deuren sluiten. Het lijkt PAL GroenLinks duidelijk dat we dit
niet nog een keer willen meemaken.
Het is vandaag de dag weer ouderwets druk in het centrum van Leeuwarden. Op sommige
plekken is het zo goed als onmogelijk elkaar zonder lichamelijk contact elkaar passeren, laat
staan anderhalve meter afstand te houden.
1. Wat is de visie van het college op de toenemende drukte in het centrum van
Leeuwarden?
2. Welke maatregelen worden er in de gemeente Leeuwarden getroffen om verspreiding
van het coronavirus in de openbare ruimte te voorkomen?
3. Op welke wijze wordt er door het college getracht de naleving van de
coronamaatregelen te bevorderen?
4. Op welke wijze wordt er in de gemeente Leeuwarden gecontroleerd en gehandhaafd op
het al dan niet naleven van de coronamaatregelen?
5. Worden er in de gemeente Leeuwarden momenteel nog boetes uitgedeeld voor
coronagerelateerde overtredingen?
Tot onze verbazing zijn de donderdagse antiek- en curiosamarkten op het Wilhelminaplein, die
eerder dit jaar naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus afgelast werden2, inmiddels
terug. De ruimte is beperkter dan normaliter door de aanwezigheid van het Stadsterras,
waardoor anderhalve meter afstand houden nog lastiger is. De terugkeer van de antiek- en
curiosamarkten staat in schril contrast met het eind juni door de voorzitter van de
Veiligheidsregio Fryslân genomen besluit tot afsluiting van de Prinsentuin in de avond- en
nachtelijke uren tot eind september. Dit was het directe gevolg van het feit dat veelvuldig door
de politie en toezichthouders is geconstateerd dat de beperkende maatregel met betrekking tot
het houden van anderhalve meter afstand dussen daar aanwezige personen niet of
onvoldoende in acht werd genomen of dreigde te worden genomen.3
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6. Is het college ook van mening dat hiermee een tegenstrijdig signaal afgegeven wordt?
Zo nee, waarom niet?
7. Waarom is de keuze gemaakt om de antiek- en curiosamarkten op het Wilhelminaplein
te organiseren en niet op een alternatieve locatie waar meer ruimte beschikbaar is?
8. Kan de Prinsentuin ook weer ‘s avonds open gesteld worden voor een avondwandeling?
Eerder deze week werd bekend dat minister Van Ark voor Medische Zorg met de
veiligheidsregio's afgesproken heeft dat een mondkapjesplicht regionaal ingevoerd kan
worden. Rotterdam en Amsterdam zijn de eerste steden die inwoners en bezoekers
daadwerkelijk gaan verplichten om een mondkapje te dragen.4
9. Hoe staat het college tegenover een eventuele mondkapjesplicht in drukbezochte delen
van de gemeente Leeuwarden?
In de Huis-aan-Huis Leeuwarden viel deze week te lezen dat City Train Leeuwarden een
rechtszaak aanspant tegen de Veiligheidsregio Fryslân. Twee agenten en twee medewerkers
van Stadstoezicht Leeuwarden zouden hebben gezegd dat het treintje, met spatschermen
tussen iedere bank, veilig de weg op kon met gevulde banken. Zij zouden echter zijn
teruggefloten door de afdeling Juridische en Veiligheidszaken van de gemeente Leeuwarden.5
10. Wat is de rol van de afdeling Juridische en Veiligheidszaken van de gemeente
Leeuwarden wat betreft de handhaving van de coronamaatregelen?
11. Waaruit bestaan de bevoegdheden van de verschillende toezichthouders met betrekking
tot het handhaven van de coronamaatregelen?
Onze fractie ziet de beantwoording van deze vragen graag binnen de gestelde termijn
tegemoet.
Namens de fractie van PAL GroenLinks,
Andries Bergsma
06-28969711
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