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Zaterdag 23 mei verwelkomen wij de Zaterdagmarkt weer op de Grote Markt, maar in een nieuw jasje!
De Nationale Veiligheidsraad heeft enkele strikte voorwaarden opgelegd voor het heropstarten van de wekelijkse markt. Zo mogen er maximaal 50 kramen staan en
moet er een circulatieplan met éénrichtingsverkeer en aparte in- en uitgangen opgesteld worden.
Stad Turnhout is aan de slag gegaan met deze maatregelen en heeft een nieuw marktplan opgesteld. Naar aanleiding van het maximum aantal kramen heeft Stad
Turnhout een markt A en B opgemaakt, waardoor elke Turnhoutse markthandelaar beurtelings op de Zaterdagmarkt zal staan.
De verplichte in- en uitgang bevinden zich ter hoogte van het Stadhuis. Op deze manier kunnen de stewards gemakkelijk het maximum aantal toegestane klanten op de
marktzone bijhouden. Ook kan er veilig een wachtzone gecreëerd worden als het maximum aantal klanten bereikt is. Wij begrijpen dat de afstand voor sommigen lang
en lastig is, maar wij hopen dat ook zij toch vooral kunnen genieten van de terugkeer van de marktkramers. Samen houden wij Turnhout én de zaterdagmarkt gezond!

Een goede markt maken wij samen! Dus wij vragen iedereen om de richtlijnen te volgen:
kom alleen naar de markt;
doe efficiënt en gericht jouw boodschappen;
nuttig geen eten of drank op het openbaar domein, maar neem het mee naar huis;
respecteer de looprichting;
houd 1,5 meter afstand van de andere klanten, ook bij het bestellen of wachten;
ontsmet regelmatig jouw handen*;
draag bij voorkeur een mondmasker.
*Stad Turnhout voorziet ontsmettende handgel aan de in- en uitgang en markthandelaars zijn verplicht om handgel te voorzien.
Hieronder vindt u de marktkramen die zaterdag 23 mei aanwezig zullen zijn:
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