Tips voor lokale besturen i.k.v. essentiële voedingskramen
De vele producenten in land- en tuinbouw waaronder de lokale hoevewinkels zijn vandaag
broodnodig. De mobiele kramen die sommigen onder hen bezitten om op markten te gaan staan
zijn daar een uitbreiding van.
Voeding is essentieel en producten zoals zuivel, groenten, fruit, vis en vlees zijn primaire
behoeftes waarin onze lokale land- en tuinbouwers ons in kunnen voorzien.
Wanneer de supermarkten overbevraagd zijn en lange wachtrijen hebben is het nuttig om een
alternatief aan te bieden voor mensen die slechts voor kleine hoeveelheden hun voorraad thuis
moeten aanvullen. Een extra voordeel van een markt is de beperktheid in tijd en de lokalisatie
buiten.
De lokale overheid kan beslissen (ev. in samenspraak met de gouverneur) waar deze
voedingskramen worden opgesteld zodat er geen groepsvorming kan optreden. De locatie van
de marktstanden kan via de stedelijke of gemeentelijke berichten gepubliceerd worden aan haar
inwoners.
Het organiseren van lokale markten is een lokale bevoegdheid. Mits het in acht nemen van enkele
maatregelen zouden steden en gemeentes aldus een lokale voedingsmarkt(je) kunnen laten
doorgaan. We geven hieronder alvast enkele tips mee:
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Kramen dienen op een veilige afstand opgesteld te worden tegenover elkaar zodat mensen
die aankomen en vertrekken aan een kraam, niet dichter dan 2 meter bij het volgende kraam
moeten komen. Op de markt dienen de nodige hygiënemaatregelen in acht te worden
genomen.
Kramen dienen vakken te maken van 1m2 met telkens 1,5m tussen 2 vakken. Mensen dienen
plaats te nemen in dit vak van 1m2. Zo kunnen de grote kramen alsnog meerdere personen
tegelijk bedienen.
Een oplossing moet voorzien worden voor wachtrijen. Per kraam dient een mogelijke
wachtrij uitgetekend te worden zodat de algemene regels van social distancing
gerespecteerd worden. Dit uitzetten van de wachtrij kan gebeuren aan de hand van bv
dranghekkens, maar ook met krijttekeningen. Ook hier dient rekening gehouden te worden
met de lengte van de wachtrij en een eventueel naburig kraam. Uiteraard is het ter plaatse
nuttigen van aangekochte producten niet mogelijk.
Voor de betalingen wordt ook hier afgeraden om contante betalingen te doen. Aan de
marktkramers dient gevraagd te worden zoveel mogelijk de klanten de mogelijkheid te geven
op bestelling te werken (vooraf betalen) en de bestelling op te halen aan het kraam; of om
nadien te betalen per overschrijving. Gepast contant betalen is ook een optie, al dan niet via
een aparte kassa waar mensen zelf het geld in deponeren.
Hang nogmaals duidelijk zichtbaar aan de kramen en eventueel ook in de wachtrijen de
poster op rond de hygiënemaatregelen.
Het is aan te raden dat er toezicht gebeurt tijdens de duurtijd van een markt zodat hier en
daar mensen aangesproken worden op het juist naleven van deze richtlijnen.

Lokale besturen kunnen beroep doen op het Steunpunt Korte Keten om in contact te komen met
lokale hoeveproducenten met ambulante handel. Ook in het kader van de voorzorgsmaatregelen
voor de verkopers in de ambulante handel voorziet het Steunpunt Korte Keten alle nodige info.
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