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Update coronavirus (COVID-19) 
 

Gisteravond heeft het Rijk nieuwe landelijke maatregelen genomen om het coronavirus tegen te gaan. Met deze 

brief informeer ik u over de actuele situatie in Stichtse Vecht rond het coronavirus en de maatregelen die wij nemen 

om de gevolgen aan te pakken. 

 

Aangescherpte maatregelen tegen verspreiding coronavirus 
De meeste mensen houden zich gelukkig goed aan de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het 

virus tegen te gaan. Zij houden afstand en blijven thuis. Voor hun eigen gezondheid en om de gezondheid van 

ouderen en kwetsbare mensen te beschermen. Toch houdt nog niet iedereen zich goed aan de maatregelen. 

Daarom heeft het kabinet besloten tot nieuwe en strengere maatregelen: van groot belang is om altijd afstand te 

houden van anderen (minimaal 1,5 meter) en sociale activiteiten en groepen mensen te vermijden. Winkels en het 

openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, 

bijvoorbeeld via een deurbeleid. Ook worden alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni. Lees hier alle maatregelen. 

 

Veiligheidsregio Utrecht werkt aan nieuwe noodverordening 
Ter ondersteuning van de nieuwe maatregelen die gisteravond bekend zijn gemaakt, is ook een nieuwe 

noodverordening aangekondigd. De vaststelling van deze noodverordening vraagt om een aanpassing van de 

handhavingsstrategie. Het is van belang dat alle gemeenten op eenzelfde manier omgaan met de handhaving van 

de nieuwe maatregelen. Daarom wordt op regionaal niveau gewerkt aan het opstellen van deze noodverordening 

en handhavingsstrategie. Voor het handhaven van de nieuwe maatregelen en de noodverordening zijn extra 

bevoegdheden toegekend aan de veiligheidsregio’s. 

 

Eerste inwoner Stichtse Vecht overleden 
Gisteravond heb ik het droevige bericht gekregen dat een inwoner van onze gemeente is overleden aan de 

gevolgen van het coronavirus. Het gaat om het eerste dodelijke slachtoffer in Stichtse Vecht. Ik betreur dit 

sterfgeval heel erg en leef intens mee met de nabestaanden van de overledene.  

 

Dit ingrijpende bericht geeft aan hoe het coronavirus iedereen, ook in onze gemeente, direct raakt en verlies en 

verdriet met zich meebrengt. We kunnen en moeten dit zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Dat lukt alleen 
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goed als we dat met ons allen doen. Daarom is het van belang dat iedereen zich aan de landelijke maatregelen 

houdt, zoals die nu van kracht zijn. 

  

Evenementen tot 1 juni verboden 

Met de nieuwe maatregelen zijn alle samenkomsten, ook voor groepen kleiner dan 100 personen, verboden tot 

ieder geval 1 juni. De nieuwe maatregelen hebben grote consequenties voor Koningsdag en Bevrijdingsdag. Alle 

evenementen op deze dagen zijn afgelast. De Nationale Dodenherdenking op de Dam op 4 mei gaat wel door, 

maar zonder publiek.  

 

Vanwege de aangescherpte maatregelen hebben de lokale Oranjeverenigingen en de lokale 4-5 mei comités met 

pijn in het hart moeten besluiten om de activiteiten op Koningsdag en de herdenking van 75 Jaar Vrijheid af te 

gelasten. Een moeilijk maar noodzakelijk besluit. Tientallen vrijwilligers zijn de afgelopen maanden hiermee druk in 

de weer geweest.  

 

Laten we hopen dat we op 27 april of snel daarna op gepaste wijze aandacht kunnen geven aan Koningsdag door 

bijvoorbeeld uitbundig te vlaggen. Dit geldt ook voor de herdenking en viering van 75 Jaar Vrijheid. Het Nationaal 

Comité ontwikkelt voor 4 en 5 mei een vorm die past bij de uitzonderlijke omstandigheden waarin wij ons nu 

bevinden. Vanzelfsprekend kijken wij ook in Stichtse Vecht hoe wij bij 4 en 5 mei stil kunnen staan. 

 

Dienstverlening gaat door maar in aangepaste vorm 
Inwoners kunnen vanaf nu alleen nog op afspraak naar het gemeentehuis komen. Dat geldt ook voor de 

zogenaamde afhaalbalie. Het aantal afspraken is beperkt, om het aantal bezoekers dat tegelijkertijd het 

gemeentehuis bezoekt zo klein mogelijk te houden. Er zijn maatregelen genomen zodat bezoekers minimaal 1,5 

meter afstand van elkaar en van de medewerkers houden. Ook worden de baliemedewerkers beter beschermd in 

hun contacten met bezoekers. Het gemeentehuis blijft open tussen 8:30 en 17:00 uur. Alleen de avondopenstelling 

komt te vervallen. 

 

Verder wordt inwoners gevraagd alleen langs te komen of te bellen als het echt spoed heeft. Als het geen spoed 

heeft kunnen inwoners hun vraag via mail stellen, waarna deze wordt opgepakt. Wij wachten nog op aanvullende 

informatie rondom huwelijken. 

 

Noodopvang kinderen 0-12 jaar  
Scholen, kinderopvangorganisaties en gemeenten hebben samen de verantwoordelijkheid om noopvang te 

organiseren voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen en vitale processen. Het gaat hier om 

beroepsgroepen en processen die in de omstandigheden van het coronavirus vragen om continue bezetting. Een 

actueel overzicht is te vinden op www.rijksoverheid.nl/beroepen. 

 

De gemeente heeft hierin een coördinerende rol. Vanuit die rol is er deze week een constructief netwerkoverleg 

georganiseerd met schoolbesturen Primair Onderwijs en kinderopvangorganisaties. Dit netwerkoverleg vindt vanaf 

nu wekelijks plaats. In het netwerkoverleg bespreken we actuele ontwikkelingen, zodat we snel kunnen schakelen 

indien dat nodig is. 

 

Het doet ons goed om te zien dat scholen en kinderopvangorganisaties alles op alles zetten om de noodopvang te 

organiseren. Vrijwel alle locaties zijn open voor de noodopvang, zodat kinderen in hun eigen vertrouwde omgeving 

opgevangen kunnen worden. Daarnaast zijn de scholen druk bezig met het organiseren van onderwijs op afstand. 

Daar hebben we veel waardering voor. Scholen en kinderopvangorganisaties weten elkaar goed te vinden en 

hebben aangegeven de noodopvang zoveel mogelijk met elkaar te willen organiseren.  

 

Tot slot 
Ik vraag uw begrip voor de snel veranderende situatie. Zo is in de loop van de dag bekend gemaakt dat de centraal 

schriftelijke eindexamens voor alle examenleerlingen niet doorgaan. Dit is een ingrijpende beslissing. Er wordt 

www.rijksoverheid.nl/beroepen
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gewerkt aan regelingen, zodat leerlingen hun eindexamenjaar toch op een goede manier af kunnen sluiten. Ik hoop 

u hiermee in dit stadium voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Drs. Ap Reinders 

Burgemeester gemeente Stichtse Vecht 
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