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Update Coronavirus (COVID-19) 
Maandag 16 maart bent u via een raadsinformatiebrief (#20) geïnformeerd over de maatregelen rond het 

coronavirus. Op 23 maart heeft het Rijk aanvullende maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn in een 

noodverordening opgenomen en nader uitgewerkt. Vanaf vandaag 27 maart is deze regionale noodverordening 

van kracht, die Politie en de gemeentelijke handhavers in staat stelt op te treden bij het niet naleven van landelijke 

richtlijnen. Onderstaand de maatregelen die opgenomen zijn in de verordening: 

 

Evenementen 

 Evenementen met een vergunnings- en meldplicht worden verboden tot 1 juni 2020.  

 

Overige maatregelen 

Onderstaande aanvullende maatregelen gelden in ieder geval tot en met 6 april 2020: 

 Alle overige samenkomsten worden verboden, waarbij enkele uitzonderingen gelden: 

a. wettelijk verplichte samenkomsten (max 100 personen), zoals vergaderingen van de 

gemeenteraad als ook de Staten-Generaal; 

b. samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van 

instellingen, bedrijven en andere organisatie (max 100 personen); 

c. uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen (max 30 personen); 

d. samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard (max 30 personen). 

 Casino’s, speelhallen en daarmee vergelijkbare instellingen worden gesloten.  

 Het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen wordt verboden, voor zover er geen 1,5 meter 

afstand tot de klant gehouden kan worden. Hierbij kunt u denken aan masseurs, kappers, nagelstylisten, 

escort-services en rijinstructeurs. Er wordt een uitzondering gemaakt voor de behandeling van 

(para)medische beroepen, mits daar een individuele medische indicatie voor bestaat en de beoefenaar alle 

hygiënevereisten kan naleven.  

 Groepsvorming (al dan niet toevallig) in de publieke ruimte wordt verboden. Onder een groep verstaat het 

kabinet drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1,5 meter houden. Er is geen sprake van 

groepsvorming als het gaat om personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Er is ook geen sprake 
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van groepsvorming als kinderen tot en met 12 jaar samenspelen onder toezicht van een of meer ouders of 

voogden, mits de ouders en/of voogden onderling 1,5 m afstand bewaren.  

 

Alle eerder genomen maatregelen gelden tot en met maandag 6 april. Deze maatregelen zijn terug te vinden op 

onze website.  

 

Voor een aantal ondernemingen en locaties geldt op dit moment dat zij hun deuren nog niet hoeven te sluiten. 

Mochten zij niet voldoende navolging geven aan de geldende hygiënemaatregelen en het  afstand houden (1,5 

meter) dan kan de burgemeester in overleg met de voorzitter van de veiligheidsregio deze locaties/ondernemingen 

sluiten. Het gaat hierbij om de volgende locaties/ondernemingen: 

 Winkels, markten (alleen foodkramen); 

 Openbaar vervoer;   

 Locaties zoals vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden.  

 

Wij vertrouwen erop dat onze inwoners meewerken aan de aanvullende maatregelen en hun verantwoordelijkheid 

hierin nemen. Mochten inwoners zich niet houden aan de maatregelen dan kunnen de politie en de Boa’s 

handhavend optreden. Allereerst zal het gesprek met de inwoners worden aangegaan en een beroep worden 

gedaan op het gezond verstand. Mocht dit niet de gewenste uitwerking hebben dan zal een waarschuwing volgen. 

In het uiterste geval kan een boete worden uitgedeeld, mocht dit nodig zijn. 

 

Aanstaande donderdag ontvangt u via de reguliere raadsinformatiebrief een update. Tussentijdse actuele 

informatie is beschikbaar via www.stichtsevecht.nl. Als de ontwikkeling van het coronavirus 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 

 

http://www.stichtsevecht.nl/

