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Update coronavirus (COVID-19) 
 
Vrijdag 27 maart jl. bent u via een raadsinformatiebrief (#25) geïnformeerd over de maatregelen rond het 

coronavirus. Op dinsdag 31 maart jl. heeft het Rijk aangegeven dat de maatregelen verlengd worden tot en met 28 

april 2020. 

 

Verlenging termijn 
Het kabinet heeft op 31 maart  besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met 

dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het 

aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven. Voor evenementen met een 

vergunnings- en meldplicht blijft het verbod tot 1 juni 2020 van kracht. 

 

Extra maatregel 
Op dinsdag 31 maart  is in de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) besloten om 
alle sanitaire voorzieningen te sluiten, vooral om zo het aantal reisbewegingen te beperken en te voorkomen dat 

het virus zich bij sanitaire voorzieningen kan verspreiden. Deze maatregel houdt in dat alle sanitaire voorzieningen 

van recreatievoorzieningen zoals campings, havens en vakantieparken, maar ook in natuurgebieden en bij 

stranden gesloten dienen te worden. In de nieuwe noodverordening is deze maatregel opgenomen in artikel 2.5 lid 

3. 

 

Artikel 2.5 lid 3 

“Het is verboden sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen 

zowel op of bij recreatieparken, vakantieparken, havens, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes, als bij 

parken, natuurgebieden en stranden, geopend te houden.” 

 

Donderdag 9 april as 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 
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