Beste sportaanbieder,
Vanaf 1 juni 2020 is weer een nieuwe noodverordening van kracht, waarin een kleine versoepeling is
aangekondigd.
Wanneer het kabinet nieuwe, of versoepeling op maatregelen afkondigt, stelt de veiligheidsregio voor ons Zuid-Holland zuid - een nieuwe noodverordening op. Dat gebeurt in samenwerking met de
Drechtstedengemeenten.
Zolang geen nieuwe noodverordening bekend is, geldt de oude.
De belangrijkste veranderingen zijn:

Samenkomsten tot 30 personen
Samenkomsten in publieke gebouwen en bijbehorende erven en besloten plaatsen mogen met
maximaal 30 personen, exclusief personeel. Daarbij houden alle personen 1,5 meter afstand
van elkaar. De 1,5 meter afstand geldt niet voor:




mensen uit hetzelfde huishouden;
kinderen tot en met 12 jaar;
een persoon met een beperking en diens begeleiders.

Eet- en drinkgelegenheden en terrassen
Eet- en drinkgelegenheden en terrassen mogen vanaf 1 juni, 12.00 uur weer open. In de
binnenruimte van eet- en drinkgelegenheden en op binnenterrassen mogen maximaal 30
gasten aanwezig zijn. Binnen deze gelegenheden moeten de aanwezigen 1,5 meter afstand
houden, met uitzondering van personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Alle gasten
moeten gebruik maken van een zitplaats aan een tafel of bar. Gasten dienen vooraf te
reserveren. Voor buitenterrassen geldt onder andere dat gasten gebruik maken van een
zitplaats aan tafel en 1,5 m afstand kunnen houden, met uitzondering van personen die een
gezamenlijk huishouden vormen.
Onderwijs
Scholen voor voortgezet onderwijs gaan vanaf 2 juni weer open. Basisscholen gaan vanaf 8
juni weer volledig open. Vanaf 15 juni zijn onderwijsactiviteiten op locatie voor het
middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs weer gedeeltelijk mogelijk, zodat
examens, tentamens, toetsen, praktijk(gericht)onderwijs en begeleiding van kwetsbare
studenten op de onderwijsinstelling weer kan plaatsvinden, voor zover dit online niet
afdoende kan.
Afstand houden bij sporten/bewegen jongeren 13 t/m 18 jaar
Jongeren van 13 tot en met 18 jaar die georganiseerd en begeleid door sportverenigingen of
professionals buiten sporten en bewegen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.
Bij elke verandering is het noodzakelijk de gemeente op de hoogte te stellen, want die heeft
de regie op sport gekregen en moet dus overzicht houden en kunnen handhaven daarop.
Meer informatie:
https://www.zhzveilig.nl/algemeen/nieuwe-noodverordening-per-1-juni-van-kracht/
https://www.papendrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Recreatie_cultuur_sport/Sport_en_gezo
ndheid

