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Informatie nieuwe maatregelen COVID-19 multifunctionele accommodaties

Beste meneer/mevrouw,
In de persconferentie van dinsdag 13 oktober 2020 noemde onze minister-president nieuwe
maatregelen in de strijd tegen COVID-19. Deze maatregelen hebben ook gevolgen voor de
gemeenschapshuizen in onze gemeente. Via deze mail leg ik graag uit, wat dit voor u betekent.
Extra COVID-19 maatregelen naast de bestaande afspraken
De basisregels voor iedereen blijven gelden. Daar komt een aantal nieuwe maatregelen voor u bij:
•

Neem maatregelen en zorg ervoor dat aanwezigen altijd 1,5 meter afstand tot elkaar
(kunnen) houden. Hierop bestaat een aantal uitzonderingen:
o personen die een gezamenlijk huishouden vormen;
o afstand tot kinderen tot 13 jaar;
o personen tot 18 jaar onderling;
o personen die theater, dan wel dans in de vorm van culturele uiting, beoefenen.

•

Op een openbare plaats of een plaats in de buitenlucht is het verboden om met meer dan
4 personen een groep te vormen. Deze grootte is exclusief een eventuele begeleider.
Hierop bestaat een aantal uitzonderingen, waaronder:
o personen die een gezamenlijk huishouden vormen;
o personen tot 13 jaar;
o personen tot 18 jaar die sport beoefenen;
o personen bij uitvaarten;
o personen bij een huwelijksvoltrekking (maximaal 30 personen);
o betogingen en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
o personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging
belijden;
o personen die theater, dans of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen.
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Het is mogelijk om in meerdere groepen van 4, met een maximum van 30 personen per
zelfstandige ruimte, activiteiten uit te oefenen. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
o personen binnen de groep bewaren 1,5 meter afstand tot elkaar;
o groepjes zijn duidelijk afgebakend en houden onderling 1,5 meter afstand tot
elkaar;
o er is een duidelijke scheiding van bezoekersstromen;
o er is geen sprake is van een teamsport.
•

Voor samenkomsten in een voor het publiek toegankelijk gebouw mogen maximaal 30
personen per zelfstandige ruimte (eigen toegang en een eigen sanitaire voorziening)
aanwezig zijn. Dit aantal geldt zowel voor volwassenen als voor kinderen en is exclusief
personeel.
Hiervoor geldt (onder andere) een uitzondering voor:
o betogingen en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;
o personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging
belijden;
o onderwijs- en trainingsinstellingen en educatieve activiteiten;
o kinderopvang;
o gebruik van gebouwen voor scouting-, cultuur-, kunst-, sport-, en andere
georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar;
o uitvaarten.

•

Tref hygiënemaatregelen tegen verspreiding van COVID-19.

•

Neem maatregelen om bezoekersstromen te scheiden.

Wat is een zelfstandige ruimte?
Als aan de volgende criteria wordt voldaan, spreken we van een zelfstandige ruimte:
• De ruimte moet een aparte toegang hebben;
• Ruimtes mogen niet in verbinding staan met elkaar;
• Bezoekersstromen moeten van elkaar gescheiden worden;
• De ruimte moet beschikken over eigen sanitaire voorzieningen.
Eet- en drinkgelegenheden moeten gesloten zijn
Vanaf woensdag 14 oktober 2020 22:00 uur moeten horecafaciliteiten gesloten zijn. Deze
verplichte sluiting geldt voor alle eet- en drinkgelegenheden. Als er sprake is van een gedeelde
functie, hoeft niet de gehele locatie te sluiten. Enkel het eet- en drinkgedeelte. Dat betekent dus
dat eventuele vergaderingen die in een aparte zaal plaatsvinden geen gebruik kunnen maken van
de koffie- en theefaciliteiten. Het is ook niet toegestaan om drinken voor een groep te faciliteren,
gebruik te maken van koffieautomaten of zelf mee te nemen.
Evenementen zijn verboden
Vanaf 14 oktober 2020 zijn de meeste evenementen verboden. Dit geldt niet voor:
• Beurzen en congressen. Deze mogen doorgaan als er niet meer dan 30 personen per
ruimte aanwezig zijn;
• Betogingen, samenkomsten en vergaderingen volgens de Wet openbare manifestaties;
• Markten voor levensmiddelen.
Heeft u nog vragen? Bel of mail gerust!
Een volledig overzicht van de nieuwe regels vindt u in de Noodverordening van de Veiligheidsregio
Midden- en West-Brabant van 14 oktober 2020. De Noodverordening vindt u ook via de website
van de gemeente Rucphen.
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Heeft u nog vragen over de persconferentie of over deze brief? Dan kunt u contact opnemen met
de heer R. van Oosterhout. Hij is te bereiken via t. (0165) 349500.
Met vriendelijke groet,
Namens de burgemeester van Rucphen,

Angelo van den Berg,
afdelingsmanager Openbare Orde, Handhaving &
Veiligheid

