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De winkels mogen vanaf 11 mei weer open!
Dat is goed nieuws: we herwinnen een beetje vrijheid en de ondernemers herwinnen weer wat slagkracht. Steun hen door weer lokaal te winkelen!
Maar houd het ook veilig. De handelaren passen de inrichting van hun winkel aan, en ook hun manier van werken. Respecteer wat zij vragen, houd je aan de richtlijnen.
De handelaren mogen maximaal 1 klant toelaten per 10m². Wacht je beurt af of kom later terug als het heel druk is.
Let op: sommige handelaars hebben hun werkwijze aangepast. Kijk goed op de etalageraam en volg de richtlijnen van je winkelier op.
Blijf maximaal 30 minuten binnen.
Kom zoveel mogelijk alleen.
Betaal zoveel mogelijk elektronisch.
Tip: kijk of jouw favoriete handelaar een webshop heeft. Bereid je digitaal voor zodat je efficiënt kan winkelen!

Niet alleen in de winkels, maar ook in de winkelstraten zijn er extra veiligheidsmaatregelen van kracht.
De handelaren gebruiken o.a. stickers om de plaatsen in de wachtrijen op veilige afstanden te markeren.

Daarnaast neemt Stad Turnhout ook volgende mobiliteitsmaatregelen.
De Leopoldstraat en de Sint-Antoniusstraat worden tijdelijk ingericht als woonerf. De toegelaten snelheid wordt daardoor beperkt tot maximaal 20 km/u en
voetgangers mogen de hele breedte van de rijbaan gebruiken om elkaar op veilige afstand te kunnen kruisen.
In de Gasthuisstraat en op de Grote Markt geldt er sowieso al een regeling rond de voetgangerszone.
In andere winkelstraten in het centrum hanteren we een ander systeem: daar plaatsen we borden om een looprichting aan te geven. Als iedereen rechts wandelt,
kan een veilige afstand op die manier gerealiseerd worden.
Tijdelijk mag je geen fietsen parkeren in de Gasthuisstraat. Dan is er meer plaats voor wachtrijen en voetgangers. In de omliggende straten wordt voor extra
fietsstallingen gezorgd.
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