
 
 

Maatregelen bestrijding coronavirus  
Vragen en antwoorden  
versie: 19 mei 2021 

Op woensdag 19 mei is de tweede stap van het openingsplan gezet. Bezoek aan  
onder meer de sportscholen, pretparken, openluchtmusea en buitenpodia zijn 

dan weer mogelijk. Dit mag met maximaal 2 personen, exclusief kinderen tot en 
met 12 jaar of mensen van eenzelfde huishouden. De terrassen mogen langer 

open: van 06.00 tot 20.00 uur. Bibliotheken openen op 20 mei de deuren.  

Basisregels blijven gelden  

Nu de samenleving stap voor stap verder open gaat, is het van belang dat we 
drukte blijven vermijden. Ook is het belangrijk dat we ons aan de basisregels 

blijven houden. Ook wie al gevaccineerd is: handen wassen, afstand houden en 
thuisblijven en testen bij klachten.  
 

Het advies blijft om zoveel mogelijk thuis te blijven en thuis te werken. Kappers 
en andere contactberoepen zijn open. Voor sporten gelden speciale regels.  

Volwassenen moeten 1,5 meter afstand houden, behalve als zij uit één 
huishouden komen. Buiten mag je met maximaal 2 personen samen zijn 
(behalve als je één huishouden bent). Er zijn enkele uitzonderingen zoals bij 

huwelijken en uitvaarten.    
 

Wat kan wel en wat kan niet? De meest gestelde vragen en antwoorden vindt u 
in dit document. Hebt u nog vragen? Kijk dan op de website van de 
Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 Of neem 

dan contact op met uw gemeente.  
 

Mondkapjes verplicht in openbare ruimtes 
 

Vanaf 1 december is het dragen van een mondkapje verplicht in alle openbare 
en overdekte ruimten, in het onderwijs, het openbaar vervoer en bij 
contactberoepen. Op de website rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-

covid-19 leest u waar u een mondkapje moet dragen, hoe u een mondkapje 
draagt en wat goede mondkapjes zijn. 

 

Testen  
 

Voor informatie over testen of voor het maken van een afspraak verwijzen wij 

naar rijksoverheid.nl/coronatest. U maakt een afspraak bij een testlocatie van de 

GGD bij u in de buurt.  

 

  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/coronatest


 
 

Vaccineren 
 

Voor vragen over het vaccinatieprogramma verwijzen wij naar de GGD. Het 

landelijke informatienummer is: 0800 – 1351. De GGD Hart voor Brabant en 

GGD West-Brabant hebben daarnaast eigen informatiepagina’s: 

ggdwestbrabant.nl/coronavirus/coronavaccinatie 

ggdhvb.nl/corona/coronavaccinaties 

 
Voor vragen over wanneer u aan de beurt bent voor een vaccinatie verwijzen wij 

naar: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-
antwoord/wie-krijgt-een-coronavaccinatie-en-wanneer 

 

Publieke en openbare ruimtes  
 
Een aantal locaties mogen weer open onder voorwaarden. Dit betreffen: 

• Locaties voor sport (binnensportaccommodaties en sportscholen) 

• Locaties waar kunst- en cultuurbeoefening plaatsvindt (o.a. in wijkcentra, 
buurthuizen en culturele instellingen); 

• Buitenlocaties zoals pretparken, dierentuinen, speeltuinen, theaters, 
musea en monumenten; 

• Seksinrichtingen. 

 
Binnenlocaties zoals bioscopen, filmhuizen, concertzalen, muziekpodia, theaters, 

musea, casino's, arcadehallen en speelhallen blijven gesloten. 
 

Grensverkeer met België  

Het advies is om niet naar het buitenland en niet naar de buurlanden te reizen 

tenzij noodzakelijk. Klik hier voor meer informatie van de Belgische overheid.  

 

Winkelen en boodschappen doen  

Alle winkels mogen weer klanten ontvangen zonder winkelafspraak. Er gelden 

wel voorwaarden. Ook warenmarkten mogen volledig open op 1,5 meter.Voor 
winkelen en boodschappen doen gelden de algemene maatregelen (was uw 

handen, draag een mondkapje, houd 1,5 meter afstand, raak alleen producten 
aan die u nodig hebt en betaal zo mogelijk met pin of contactloos).  
 

Wat zijn de regels omtrent detailhandel? 
• Er mogen twee klanten per verdieping of één klant per 25 vierkante meter 

winkeloppervlak (uitgezonderd kinderen t/m 12 jaar) aanwezig zijn. 
• Het maximum aantal klanten is 50.  

• De niet-essentiële winkels mogen geopend zijn tussen 6.00 en 20.00 uur. 
• Voor de levensmiddelenbranche gelden de reguliere openingstijden.  
• Het verkopen van alcohol na 20.00 uur is niet toegestaan.  

• Koopzondagen mogen doorgaan, maar ook op koopzondag moeten de 
winkels om 20.00 uur dicht zijn. 

https://www.ggdwestbrabant.nl/coronavirus/coronavaccinatie
https://www.ggdhvb.nl/corona/coronavaccinaties
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/wie-krijgt-een-coronavaccinatie-en-wanneer
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/wie-krijgt-een-coronavaccinatie-en-wanneer
https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/


 
 

 

 

Hoe zit het met tankstations? 

Voor tankstations gelden de reguliere openingstijden. Afhalen mag, maar 

consumeren moet buiten, in het voertuig of thuis.  

 

Mogen dierenspeciaalzaken en trimsalons open zijn? 

Trimsalons zijn gesloten. Alleen als het voor de gezondheid van het dier 

noodzakelijk is, mogen trimsalons dieren ophalen en na behandeling 

thuisbrengen. Dierenspeciaalzaken mogen geopend zijn, evenals 

dierenartspraktijken.  

 

Horeca 
 

Wat zijn de regels omtrent terrassen? 
De terrassen in de buitenlucht van eet- en drinkgelegenheden mogen open, 
evenals de terrassen bij sportaccommodaties. Terrassen van overdekte 

winkelcentra en foodhallen blijven gesloten.  Eten en drinken binnen 
bedrijfsrestaurants is toegestaan voor medewerkers.    

 
Voor de openstelling van de terrassen gelden de volgende voorwaarden: 

• Terrassen mogen dagelijks open zijn van 6.00 uur tot 20.00 uur; 
• Er zijn uitsluitend vaste zitplaatsen. Het gebruik van hangtafels is niet 

toegestaan; 
• Aan een tafel mogen maximaal 2 personen zitten, op 1,5 meter afstand. 

Uitgezonderd van dit maximum per tafel zijn kinderen t/m 12 jaar en 
personen uit hetzelfde huishouden; 

• Reservering (al dan niet aan de deur), vragen om registratie en een 
gezondheidscheck bij aankomst is verplicht; 

• Er mag geen entertainment zijn, zoals live optredens, op of rondom het 
terras; 

• Zelfbediening is niet toegestaan; 

• Klanten mogen alleen naar binnen om te betalen, voor de garderobe of 
voor een toiletbezoek. Het gebruik van een mondkapje is hierbij verplicht; 

• Alle basisregels blijven gelden, zoals de algemene hygiënemaatregelen en 
het houden van 1,5 afstand. 

 

Wat zijn de regels omtrent afhalen en bezorgen? 
Afhalen is toegestaan. De afhaalmaaltijden dienen elders genuttigd te worden 

(niet ter plekke). Alcoholische dranken mogen tot 20.00 uur worden verkocht. 
Bij coffeeshops kan worden afgehaald tot 20.00 uur. De coffeeshop dient daarna 
gesloten zijn. De aanwezigen moeten bij het afhalen 1,5 meter afstand kunnen 

houden van elkaar en van het eventuele terras.  
 

Mogen restaurants die normaal niet afhalen/bezorgen, dit nu doen?  

Ja, dat mag zeker.  

  



 
 

Mogen horeca een drive-thru organiseren? 

Een drive thru is alleen toegestaan als pick-up point met een sobere inrichting. 

Elke vorm van vermaak is niet toegestaan. 

Mogen restaurants in verzorgingshuizen en ziekenhuizen open zijn? 
Ja, restaurants mogen openblijven voor de eigen bewoners en eigen 

medewerkers. Bezoekers zijn helaas niet welkom op dit moment.   
 

Mag de horeca in woonlocaties van arbeidsmigranten openblijven? 
Dit is afhankelijk van de situatie. Als de woningen een eigen keuken hebben 
moet de horeca worden gesloten. Als de woning niet over eigen voorzieningen 

beschikt om eten te bereiden mag de horeca openblijven. 

 

Evenementen 

Evenementen zorgen voor groepsvorming en reisbewegingen en zijn daarom nu 
niet wenselijk. Alle evenementen zijn verboden, zowel de meldingsvrije-, de 

meldingsplichtige als de vergunningsplichtige evenementen. Dus ook drive-in en 
drive-thru evenementen en sportevenementen vallen hieronder. 
Rommelmarkten zijn evenementen en dus niet toegestaan.  

 
 

Bijzondere bijeenkomsten 

Voor huwelijken, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten gelden speciale regels. 

 
Huwelijken: 

Er mogen maximaal 30 personen bij een huwelijksvoltrekking aanwezig zijn 
exclusief het personeel. Bij huwelijksvoltrekkingen in religieuze instellingen is 
geen maximaal aantal aanwezigen bepaald.  

 

Uitvaarten:  

Er mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn. Er moet onderling 1,5 meter 

afstand worden aangehouden. Bij uitvaarten in religieuze instellingen is geen 
maximaal aantal aanwezigen bepaald. Een erehaag is toegestaan mits er 1,5 
meter afstand tot elkaar wordt gehouden.  

 
Is een koffietafel bij een uitvaart toegestaan?  

Direct na afloop van een uitvaartceremonie is een bijeenkomst mogelijk voor de 
aanwezigen bij de uitvaartceremonie. Daarbij mag koffie, thee of andere eet- en 
drinkwaren worden genuttigd. Hierbij blijven de regels gelden van 1,5 meter. 

 
Wat zijn de regels voor kerken, moskeeën of andere gebedshuizen?  
Het advies is maximaal 30 personen, niet zingen om zo verspreiding van het 
virus te voorkomen en zo veel mogelijk online-diensten te houden. Op basis van 
de wet kan de overheid de maatregel van maximaal 30 personen per ruimte in 

een religieus gebouw niet opleggen. Zingen kan een bron van besmetting zijn en 
wordt daarom afgeraden.  



 
 

Culturele activiteiten  
 

Locaties voor cultuur- en kunstbeoefening mogen geopend zijn voor de 
beoefening van podiumkunsten en culturele uitingen, zonder publiek.  Bioscopen 

en theaters zijn gesloten. Bibliotheken mogen vanaf 20 mei geopend zijn.  
 

Wat zijn de regels voor kunst en cultuurbeoefening? 
Publieke plaatsen zijn open voor eigen beoefening zonder publiek.  
De voorwaarden zijn: 

• 1,5 meter afstand houden hoeft niet als dit niet kan voor het uitoefenen 
van de activiteit (bijvoorbeeld bij dansen);  

• Maximaal 30 personen per ruimte. Dit geldt voor zowel kinderen als 
volwassenen en is exclusief personeel;  

• Voor personen vanaf 18 jaar geldt: individuele beoefening mag. Of in 

groepsverband met maximaal 2 personen. Dit is exclusief een docent. 
Bijvoorbeeld: in een ruimte kunnen maximaal 15 tweetallen oefenen of 

repeteren, exclusief docent;  
• Voor kinderen tot en met 17 jaar geldt: groepslessen en repetities in 

groepsverband (maximaal 30 personen) zijn toegestaan;  

• Publiek is niet toegestaan;  
• Reservering en een gezondheidscheck zijn verplicht;  

• Een mondkapje binnen is verplicht. Deze mag af tijdens het repeteren 
indien nodig;  

• Voorstellingen zijn niet toegestaan.   
 
Op basis van de bovenstaande voorwaarden zijn lessen of repetities in groepen 

met meer dan 2 volwassenen momenteel niet mogelijk. Dus ook niet voor 
bijvoorbeeld een gezamenlijke repetitie van een toneelclub of harmonie. 

 
Onder welke voorwaarden mogen bibliotheken geopend zijn?  

• Reserveren, registratie en een gezondheidscheck is verplicht. 

• Groepen van maximaal 2 bezoekers zijn toegestaan (uitgezonderd 
kinderen t/m 12 jaar of personen uit één huishouden).  

• Bij voorkeur een vaste zitplek (b.v. bij het gebruik van computers en 
studieplekken)  

 

Mogen buiten culturele optredens worden georganiseerd? 

Als het gaat om reguliere exploitatie, bij voorbeeld een openlucht theater, dan 
zijn culturele optredens in buitenlocaties onder voorwaarden toegestaan.  
Deze voorwaarden zijn: 

• Maximaal 30 personen (zowel kinderen als volwassenen); 
• Voor musea en monumenten in de open lucht geldt: één persoon per 10 

vierkante meter; 
• Reservering (maximaal 2 volwassenen of één huishouden) en een 

gezondheidscheck zijn verplicht. 
 
Culturele optredens in de openbare ruimte vallen onder evenementen en deze 

zijn niet toegestaan. 



 
 

Is dansen voor volwassen toegestaan?  
Voor dansen in een dansschool gelden de regels voor kunst- en 

cultuurbeoefening. 
 

Is zingen toegestaan?  
Zingen is toegestaan, maar zingen in groepen wordt wel afgeraden.  
 

Sport & plezier  
 
Binnensportlocaties, zoals sportscholen en zwembaden, mogen weer open 

onder de volgende voorwaarden: 
• Deze locaties worden enkel opengesteld voor de beoefening van sport 

(bijvoorbeeld bij zwembaden); 
• Maximaal 30 personen per ruimte (zowel kinderen als volwassenen); 
• Sporten mag individueel of met maximaal 2 personen (excl. instructeur); 
• Groepslessen met meer dan 2 personen zijn niet toegestaan, uitgezonderd 

voor kinderen t/m 17 jaar; 
• Reserveren en een gezondheidscheck zijn verplicht; 
• Een mondkapje binnen is verplicht. Deze mag af tijdens het sporten; 
• Wedstrijden zijn verboden; 

• Publiek is niet toegestaan; 
• Kleedkamers blijven dicht (behalve bij zwembaden, douches blijven wel 

gesloten); 
• Alleen toiletbezoek is toegestaan. 

 

Buitensporten in groepen is toegestaan: 
• Voor personen boven de 27 jaar mag dit met maximaal 30 personen. Wel 

dienen zij 1,5 meter afstand te houden; 
• Voor personen onder de 27 jaar geldt dat zij in grotere groepen mogen 

sporten en zonder 1,5 meter afstand te houden; 

• Wedstrijden zijn verboden; 
• Publiek is niet toegestaan; 
• Kleedkamers blijven dicht (behalve bij zwembaden, douches blijven wel 

gesloten); 
• Alleen toiletbezoek is toegestaan. 

 
Mag buitensporten in een tent of overkapping plaatsvinden? 

Het plaatsen van een tent of overkapping is in beperkte mate toegestaan. Houd 
minimaal 3 zijdes open voor een goede luchtcirculatie. Het is niet de bedoeling 

dat de gebruikelijke binnen-activiteiten zich volledig naar buiten verplaatsen. 
Kijk ook naar de lokale regels voor tenten en overkappingen.  
 

Welke zwemlessen mogen er gegeven worden? 
Zwemles is mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar, zodat zij hun A-, B- of C-

diploma kunnen halen. Ouders mogen wel helpen met omkleden, maar niet 
blijven kijken tijdens de zwemles. Kleedkamers en toiletten zijn open, douches 
blijven gesloten. Doelgroepenactiviteiten zoals bijvoorbeeld baby-

/peuterzwemmen mogen niet. 



 
 

 
 

Is banenzwemmen toegestaan? 
Banenzwemmen valt onder sportbeoefening en mag zowel binnen als buiten 

plaatsvinden onder de voorwaarden die voor sport gelden. 
 
Is recreatief zwemmen in zwembaden toegestaan? 

Recreatief zwemmen (vrij zwemmen, disco zwemmen etc.) in binnenzwembaden 
is niet toegestaan. Recreatief zwemmen in buitenzwembaden is toegestaan 

onder de volgende voorwaarden: 
• Eén persoon per 10 vierkante meter voor publiek toegankelijke 

oppervlakte; 
• Reservering (maximaal 2 volwassenen of één huishouden) en een 

gezondheidscheck zijn verplicht; 
• Binnenruimtes blijven gesloten (uitgezonderd looproutes om een 

buitenzwembad te bereiken); 
• Kleedkamers mogen geopend zijn. 

 
Mogen ouders die hun kinderen brengen blijven wachten op de locatie?  

Ouders die kinderen komen halen en brengen moeten deze bij de ingang 
afzetten en mogen het terrein niet betreden.  
 

Mogen kleedkamers open voor leerlingen die gymlessen hebben? 
Kleedkamers voor leerlingen die gymlessen hebben mogen openblijven. 

 
Hoeveel mensen mogen er deelnemen aan een hondentraining? 
Voor hondentrainingen gelden dezelfde regels als voor sport. Groepen van 

maximaal 30 personen, exclusief instructeur.  
 

Is yoga toegestaan? 
Dit wordt gezien als sport en hiermee gelden de regels die voor sport gelden.  

 

Jeugdactiviteiten en recreatie  

Attractieparken, dierentuinen en kinderboerderijen mogen open. Ook locaties 

buiten zoals midgetgolf, klimbossen en buitenspeeltuinen.  
 
Wat zijn de voorwaarden voor attractieparken en andere buiten 

activiteiten?  
• Reservering (maximaal 2 volwassenen of één huishouden) en een 

gezondheidscheck zijn verplicht; 
• Binnenruimtes blijven gesloten (uitgezonderd looproutes om een 

buitenterrein te bereiken). Alleen attracties die overwegend buiten zijn 

mogen geopend zijn;  
• Toiletbezoek is toegestaan. 

 
 



 
 

Welke regels gelden er op dit moment voor de recreatiesector? 
• Alle basisregels worden in acht genomen, zoals de algemene 

hygiënemaatregelen, 1,5 meter afstand houden etc.  
• Bij een reservering mag een groep bestaan uit maximaal 2 personen 

(uitgezonderd kinderen van 0 t/m 12 jaar). Er geldt een uitzondering voor 
mensen die op één adres wonen.  

• Publieke binnenruimtes zoals binnenspeeltuinen en overige vermaak 

ruimtes zijn gesloten.   
• Horeca binnen is gesloten. De terrassen in de buitenlucht mogen open 

zijn. Afhalen en bezorgen is toegestaan.  
• De sanitaire voorzieningen en campingwinkels waar voornamelijk 

levensmiddelen worden verkocht mogen wel open zijn.  
• In alle publieke binnenruimtes geldt de mondkapjesplicht. Dit geldt dus 

ook voor de sanitaire voorzieningen en campingwinkels.  
• Wellness en sauna faciliteiten zijn gesloten.  
• Sportfaciliteiten mogen open zijn. Hier gelden de regels voor binnen- en 

buitensport. 
• Een binnenzwembad mag alleen gebruikt worden voor sportbeoefening. In 

een buitenzwembad mag zowel sportbeoefening als recreatief zwemmen 

onder voorwaarden plaatsvinden.   
 
Mogen scoutingverenigingen hun activiteiten voortzetten? 

Buitenactiviteiten bij scoutingsverenigingen zijn toegestaan. De regels zijn 
vergelijkbaar met die voor sport. Dit geldt voor zowel binnen als buiten.  

 
Welke activiteiten voor jongeren zijn toegestaan? 

• Buitenactiviteiten kunnen doorgaan 

• Georganiseerde activiteiten voor kwetsbare jongeren kunnen doorgang 

vinden. Dit kan ook in locaties die gesloten moeten zijn. 

Georganiseerde jeugdactiviteiten in het algemeen vallen niet onder de 
uitzondering om een publiek gebouw open te stellen. Een filmavond, 

spelletjesmiddag of kinderfeestje is dus niet mogelijk.  
 

Overig: 
 

Mag een zonnestudio geopend zijn? 
Nee, zonnestudio’s blijven nog gesloten. Als de locatie ook een winkelfunctie 

heeft of er wordt een contactberoep uitgeoefend, dan is het toegestaan om 
uitsluitend voor deze functies geopend te zijn.  

 


