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Beste meneer Wildeboer, 

U heeft een tweetal vragen gesteld over de handhaving van het corona beleid in Harlingen. 

Vraag 1: Lukt het de BOA's en de politie in voldoende mate de sluiting van contactberoepen 
en horeca te controleren en erop te handhaven? Wij weten het ook niet, maar wij krijgen 
signalen dat het niet overal even goed gaat. 

Antwoord: De BOA's controleren dagelijks contactberoepen en horeca op de maatregelen 
die op dit moment van toepassing zijn. De BOA's stemmen hun inzet af met de inzet van de 
politie. Het algemene beeld is dat de maatregelen goed worden nageleefd. Er komen bij 
gemeente en politie ook signalen binnen dat het op bepaalde plekken niet goed zou gaan. 
Deze plekken worden door zowel de BOA's als de politie goed in de gaten gehouden en waar 
nodig wordt gehandhaafd. 

Vraag 2: Is de gemeente bekend met de blokkerende werking die uitgaat van de 
marktkramen die voor de ingangen van de winkels staan? 

Antwoord: Het probleem van de opstoppingen, die de kramen van de warenmarkt bij 
sommige winkels veroorzaakt is bekend. Samen met het team handhaving en de 
marktmeester van stichting marktbeheer is naar een oplossing gezocht. Deze is gevonden en 
sommige van de marktkramen gaan verschuiven/ naar een andere plek. Door deze 
verplaatsing, naar bijvoorbeeld een leegstaand pand, ontstaat er meer ruimte voor de 
entrees van de winkels. Maar ook de marktkramen krijgen zo meer ruimte om zich heen. Wij 
verwachten dat de problemen hiermee zijn opgelost. 
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Vragen? 
Wij gaan ervan uit dat wij u helder hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan 
kunt u contact opnemen met de heer W. Wijma via het algemene telefoonnummer van de 
gemeente Harlingen 14 0517. 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Harlingen, 

de u 
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