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Beste raads- en burgerleden, 
 
Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en daarbij het 
coronavirus onder controle houden. De medewerkers van HLTsamen en de colleges werken hard 
om alle maatregelen geïmplementeerd te krijgen. Dat is een hele klus. Er zijn in deze periode meer 
vragen dan antwoorden. Het met elkaar goed naleven van de regels, elkaar de ruimte geven om 

binnen deze regels je eigen leven vorm te geven is belangrijk. Het vraagt om goed naar elkaar 
luisteren, respect hebben voor elkaar en elkaar aanspreken daar waar nodig. We proberen als 
gemeente en ook vanuit de overheid de intrinsieke motivatie van inwoners aan te spreken. Deze 
‘coronatijd’ doen we met elkaar. Want het gedrag van de één, heeft effect op de gezondheid van 
een ander.  
 

Het kabinet heeft gekozen voor een getrapte aanpak; eerst aanpassen van maatregelen in de 
buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan 
volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op landelijk niveau. Het toestaan van groepen gaat 
van klein naar groot om alles zo beheersbaar en georganiseerd mogelijk te laten verlopen. De 
komende tijd worden hiervan de details verder uitgewerkt.  

 
Vanaf 11 mei geldt: 

School 
Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang 
openen op 11 mei. 
 
Sport en spel 
Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding buiten samen sporten, bewegen en 
activiteiten volgen. 

Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan 
met 1,5 meter afstand ertussen. 
Buiten sporten in groepen is voor alle leeftijden toegestaan met ingang van 11 mei, als er 1,5 
meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Geen wedstrijden, geen gezamenlijke kleedkamers 
of douches. 
 

Contactberoepen 
Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is weer mogelijk. Het gaat om rij-instructeurs, 

(para)medische beroepen (diëtist, masseur, ergotherapeut, tandprotheticus, enz.), medewerkers in 
uiterlijke verzorging (kapper, schoonheidsspecialist, pedicure, enz.) en alternatieve geneeswijzen 
(acupuncturist, homeopaat, enz.). 
Het werk wordt zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand georganiseerd. 
Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij de ondernemer/medewerker en de klant samen vooraf 

bespreken of het bezoek een risico oplevert. 
 
Bibliotheken 
Bibliotheken openen hun deuren weer voor publiek en nemen maatregelen zodat bezoekers 1,5 
meter afstand tot elkaar kunnen houden. 
 
Openbaar vervoer 

Gebruik alleen het openbaar vervoer als dat echt nodig is, vermijd de spits en geef elkaar de 
ruimte. 
In trein, bus en metro wordt u geadviseerd om niet-medische mondkapjes te dragen. Vanaf 1 juni 
is dit verplicht.  
Arriva rijdt vanaf maandag 11 mei 2020, in overleg met de provincie Zuid-Holland, van maandag 
tot en met vrijdag een zomerdienstregeling. Dit houdt in dat er meer bussen gaan rijden. In het 

weekend wordt op beide dagen de zondagdienstregeling gereden. Voorop staat dat het ov nog 
steeds geen uitje is en verzocht wordt alleen te reizen met het ov als het noodzakelijk is. 
 
Over mondkapjes 
In een aantal situaties is het niet mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren. Voor reizigers en 
medewerkers in het openbaar vervoer is het daarom per 1 juni verplicht niet-medische mondkapjes 
te dragen. Om schaarste in de zorg te voorkomen, mogen dit dus geen mondkapjes zijn die 

bedoeld zijn voor de zorg. Voor contactberoepen neemt een check vooraf veel risico’s weg. Het 
dragen van mondkapjes is dan niet nodig, maar het staat ieder natuurlijk vrij er gebruik van te 
maken. 



 

Hoe verder 

De verruimingen per 11 mei zijn mogelijk omdat de klanten van deze sectoren vooral uit de buurt 
komen. Er komt dus geen druk op het openbaar vervoer. Ook kunnen bij kappers, opticiens, 
pedicures en dergelijke gemakkelijk de gezondheidsadviezen worden opgevolgd, zoals handen 
wassen. Tot slot is bij deze verruimingen de kans op groepsvorming in de publieke ruimte klein. 
Ook in andere sectoren, zoals de horeca, is de roep om versoepeling van maatregelen groot. Dat 
begrijpt het kabinet heel goed, want de maatregelen vergen veel van ons en de gevolgen zijn 

groot. Daarom wil het kabinet stap voor stap verder gaan, samen met bedrijven en organisaties die 
plannen hebben gemaakt voor de 1,5 meter samenleving. 
Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. De 1,5 meter 
afstand blijft altijd van kracht. Als het echt nodig is, dan kan en moet een besluit om meer ruimte 
te geven weer worden teruggedraaid. 
  

Verwachting per 1 juni 
Als het virus onder controle blijft, is het de bedoeling dat het volgende wordt toegestaan: 

 Voortgezet onderwijs (de manier waarop wordt nog verder uitgewerkt); 
 Terrassen met zitplaatsen waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden; 
 Bioscopen, restaurants en cafés, en culturele instellingen (zoals concertzalen en theaters), 

mogen open, onder voorwaarden:  
 een maximum van 30 personen (incl. personeel) en 1,5 meter afstand; 

 bezoekers moeten reserveren; 
 in een gesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s 

oplevert. 
 Musea en monumenten mogen open als bezoekers kaartjes vooraf kopen, zodat er 

gestuurd kan worden op de 1,5 meter afstand. 
 Omdat het rond 1 juni waarschijnlijk drukker wordt in het openbaar vervoer, wordt het op 

enig moment lastiger om 1,5 meter afstand te houden. Daarom is iedereen per 1 juni 

verplicht in het openbaar vervoer niet-medische mondkapjes te dragen. 
 
Verwachting per 15 juni 
Als we het virus onder controle houden, kan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) weer 
examens afnemen en praktijklessen geven. Er wordt een plan gemaakt om te zijner tijd het mbo 
verder open te stellen en ook het hoger onderwijs weer te openen. 

 
Verwachting per 1 juli 

Als het virus onder controle blijft, kunnen per 1 juli de gemeenschappelijke wc’s en douches op de 
campings en vakantieparken weer open. Ook kan het maximum aantal bezoekers hopelijk worden 
uitgebreid naar 100 personen voor bioscopen, restaurants en cafés, culturele instellingen. Dit geldt 
dan ook voor georganiseerde samenkomsten, zoals kerkdiensten, bruiloften en uitvaarten. 
 

Verwachting per 1 september 
Als het virus onder controle blijft, gaat ook de deur van het slot voor de fitnessclubs, sauna’s en 
wellness centra, verenigingskantines, coffeeshops, casino’s en sekswerkers. 
Alle contactsporten en binnensporten zijn weer mogelijk voor alle leeftijden. Sportwedstrijden 
kunnen plaatsvinden zonder publiek. Dit geldt ook voor het betaald voetbal. 
Over evenementen met veel publiek, zoals festivals en grote concerten wordt voorafgaand aan 1 
september een besluit genomen. 

 
Aankomend weekend 
Ook dit weekend is er extra aandacht voor plekken waar veel mensen te dicht bij elkaar komen. 
Voor de veiligheid van ieders gezondheid gelden daarom komend weekend deze maatregel: 
  
· Tijdens het weekend kijken we in de hele Bollenstreek naar het aantal mensen op een bepaalde 

plek. Als de 1,5 meter afstand tot elkaar niet meer mogelijk is, wordt dat gebied afgesloten. 
 
Eengezonderhollandsmidden.nl 
De GGD stopt met het verzenden van het dagelijks overzicht van het aantal besmettingen, 
ziekenhuisopnames en overledenen. Bekijk de actuele cijfers over corona en de trends en vul daar 
zelf de gemeente in. Let op: het werkelijke aantal besmette personen en overledenen aan het 
coronavirus ligt hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.   

 
  

https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/dashboardthemas/corona


Corona spreekuur burgemeester 

Op vrijdagen tussen 12.00 en 13.00  uur beantwoordt één van de burgemeesters uit de 

Bollenstreek live vragen van inwoners. U kunt het spreekuur live volgen via 
www.bollenstreekomroep.nl. Vrijdag 1 mei was burgemeester Carla Breuer te gast. Inwoners van 
de bollenstreek beginnen het spreekuur te vinden, er waren schriftelijke vragen en twee personen 
die live inbelden. Op vrijdag 15 mei is burgemeester Arie van Erk te gast.  
 
Dag van de zorg 

Op dinsdag 12 mei is het de jaarlijkse ‘Dag van de zorg’.  Op 12 mei wappert de vlag bij het 
gemeentehuis voor alle medewerkers in de zorg.  Ook besteden we aandacht aan deze dag via de 
website, sociale media en op de gemeentelijke pagina’s in De Hillegommer. 
 
Afstand houden centrum  
Afgelopen week heeft het college ondernemers in het centrum een brief gestuurd. Allereerst om 

waardering en steun uit te spreken. Maar ook om te vragen of ondernemers geen uitstallingen op 
de openbare weg willen plaatsen. De openbare ruimte in het centrum is beperkt. Samen met de 
ondernemers willen we er voor zorgen dat er zoveel mogelijk ruimte overblijft voor winkelend 
publiek, zodat de 1,5 meter afstand bewaard kan blijven.  
 

Namens het college van burgemeester en wethouders, 
 

Arie van Erk 
 

http://www.bollenstreekomroep.nl/

