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Update coronavirus (Covid-19) 
 

Vanmiddag bent u via een raadsinformatiebrief (RIB) geïnformeerd over de laatste stand van zaken over het 

coronavirus (COVID-19). Ondertussen zijn er donderdagmiddag 12 maart vanuit de Rijksoverheid nieuwe 

maatregelen bekend gemaakt. Wij hebben u eerder bericht dat als wij in een nieuwe fase zouden komen, u 

opnieuw een RIB ontvangt. Dat is nu het geval. 

 

De minister-president en minister van Volksgezondheid hebben besloten tot extra maatregelen aanvullend op de 

reeds bekende maatregelen. Deze maatregelen gaan onmiddellijk in en zijn tot nader order tot en met 31 maart 

van kracht:  

- Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal 

contact. Bel pas met de huisarts als klachten verergeren. 

- Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor 

publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. 

- Mensen in heel Nederland worden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te 

spreiden. 

- Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd grote 

gezelschappen en openbaar vervoer. De overheid verzoekt mensen dringend  om bezoek aan kwetsbare 

personen te beperken.  

- Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u 

klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland. 

- Hogescholen en universiteiten worden verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige 

colleges. 

- Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon 

open. Kinderen en jongeren vormen niet de groep met de grootste risico’s. Bovendien zijn de 

maatschappelijke gevolgen van het sluiten van scholen groot . Het sluiten van scholen draagt weinig bij 

aan het beperken van de verspreiding van het virus. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven. 

Als gemeente Stichtse Vecht volgen wij de maatregelen van de Rijksoverheid, het RIVM en GGDrU. Met deze 

maatregelen verkleinen wij de kans dat de ziekte zich in Stichtse Vecht en de regio verder kan verspreiden.  

In de nieuwe maatregelen staat dat alle bijeenkomsten met meer dan 100 personen door de Rijksoverheid zijn 

afgelast. Dat geldt voor alle bijeenkomsten in publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en  
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en sportzalen. Dat betekent dat ook in Stichtse Vecht bijeenkomsten met meer dan 100 bezoekers niet kunnen 

plaatsvinden. De gemeente informeert de organisaties die een vergunning hebben gekregen voor een evenement 

in de periode tot en met 31 maart 2020.  

 

Ook in de organisatie van gemeente Stichtse Vecht voeren we de maatregelen door, die in lijn liggen met hetgeen 

landelijk is besloten. Zo moeten medewerkers zoveel mogelijk thuis werken of een gespreide werktijd aanhouden. 

Wij houden nauwlettend in de gaten wat dit voor onze dienstverlening betekent. 

Inwoners met algemene vragen verwijzen wij door naar de landelijke richtlijnen van het RIVM en de GGD.  

 

De GGD regio Utrecht (GGDrU) informeert ons dagelijks over eventuele besmettingen die wij vervolgens 

communiceren via de website www.stichtsevecht.nl en social media. Ook andere relevante informatie wordt door 

ons op deze wijze gecommuniceerd. 

 

Volgende week donderdag zal via de reguliere raadsinformatiebrief een nieuwe update worden verstuurd. 

Tussentijdse actuele informatie is beschikbaar via www.stichtsevecht.nl. Als de ontwikkeling van het virus in de 

regio Utrecht zich in een nieuw stadium bevindt, zal ik dat in de vorm van een extra RIB met u delen. Ik ga ervan 

uit u hiermee in dit stadium voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Drs. Ap Reinders 

burgemeester gemeente Stichtse Vecht 
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