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Waar vind ik de noodverordening die op 29 april van kracht is gegaan?
De volledige tekst van de noodverordening vind je op:
https://www.vrbn.nl/publish/pages/28375/noodverordening_covid-19_29_april_2020.pdf

Recreatief nachtverblijf
Is recreatief nachtverblijf weer toegestaan?
Recreatief nachtverblijf is toegestaan. Let wel, alle gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen op
campings blijven gesloten.
Mogen groepsaccommodaties weer geopend worden?
Nee, die mogen nog niet geopend worden.
Mogen gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen van campings weer gebruikt worden?
Nee, gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen op campings, vakantieparken en andere
recreatieve voorzieningen mogen niet gebruikt worden.
Mogen stortplaatsen voor chemische toiletten gebruikt worden?
Stortplaatsen voor chemische toiletten mogen gebruikt worden, mits die niet zijn ondergebracht in een
gemeenschappelijke sanitaire voorziening.
Wie is verantwoordelijk voor het kunnen naleven van de maatregelen die gelden, zoals de 1,5
meter, in recreatieverblijven (campings, vakantieparken, B&B’s, hotels)?
De beheerder van de recreatieverblijf is verantwoordelijk voor het kunnen naleven van de geldende
maatregelen.
Wie handhaaft op het naleven van de maatregelen die gelden bij recreatieve bedrijven?
Politie en boa’s handhaven op het naleven van de maatregelen.
Mogen campings en vakantieparken hun restauratieve voorzieningen weer openen voor
gasten? Of mag hier alleen afgehaald worden?
Restauratieve voorzieningen op campings en vakantieparken blijven gesloten. Wel is afhalen en
bezorgen mogelijk. Daarbij moeten wel de geldende regels van het RIVM in acht worden genomen.
Mogen sauna’s in hotels/vakantieparken/campings weer open?
Nee, net als eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs zijn sauna’s gesloten voor publiek.

Zwembaden
Zijn de zwembaden geopend?
In Brabant zijn de binnen- en buitenzwembaden gesloten. Zwemmen in recreatieplassen en
zwemvijvers is wel toegestaan. Ben je ouder dan 18 jaar, dan mag u daar maximaal 2 personen
zwemmen. Jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding in groepen
zwemmen, maar moeten wel 1,5 meter afstand houden. Kinderen onder 12 jaar mogen onder
begeleiding in groepen zwemmen. Uitzondering op deze regels vormen personen uit één gezin. Let
wel, eventuele horecafaciliteiten en sanitaire voorzieningen blijven gesloten.

Sportactiviteiten – activiteiten voor jeugd onder 12 jaar/onder 18 jaar
Welke activiteiten zijn toegestaan voor jeugd onder 12 jaar? Welke regels gelden hierbij?
Vanaf 29 april mogen jongeren tot en met 18 jaar weer onder begeleiding samen trainen in de
buitenlucht. Daarbij moeten de hygiëne maatregelen van het RIVM worden gevolgd. Alleen trainingen
zijn toegestaan, wedstrijden, competities en toernooien blijven verboden. Jongeren tot en met 12 jaar
hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand te houden.
Welke activiteiten zijn mogelijk voor jeugd van 12 tot en met 18 jaar? Welke regels gelden
hierbij?
Vanaf 29 april mogen jongeren tot en met 18 jaar weer onder begeleiding samen trainen in de
buitenlucht. Daarbij moeten de hygiëne maatregelen van het RIVM worden gevolgd. Alleen trainingen
zijn toegestaan, wedstrijden, competities en toernooien blijven verboden. Jongeren tot en met 18 jaar
moeten daarbij 1,5 meter afstand te houden. Daardoor kunnen contactsporten nog niet beoefend
worden.
Hoe zit het met sporten voor volwassenen?
Voor volwassenen blijft gelden dat er geen georganiseerde sporttrainingen mogen plaatsvinden en er
geen wedstrijden mogen worden gespeeld. Wandelen, fietsen of hardlopen in de buitenruimte blijft
toegestaan. Hierbij moet altijd 1,5 meter afstand worden gehouden. Sport zoveel mogelijk alleen.
Mag ik sporten in het park of een Cruyff-court?
Voor het sporten in een park of een Cruyff-court gelden dezelfde regels als hierboven. Alleen jongeren
tot en met 18 jaar mogen georganiseerd sporten. Jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar
moeten daarbij 1,5 meter afstand houden. Volwassenen mogen niet in groepsverband sporten.
Kan Scouting haar activiteiten voor jeugd weer opstarten?
Scouting mag alleen activiteiten voor de jeugd opstarten als deze gericht zijn op bewegen. De
reguliere activiteiten zijn nog verboden als die niet gericht zijn op bewegen.
Kan Jong Nederland haar activiteiten voor jeugd weer opstarten?
Jong Nederland mag alleen activiteiten voor de jeugd opstarten als deze gericht zijn op bewegen. De
reguliere activiteiten zijn nog verboden als die niet gericht zijn op bewegen.
Mogen mijn kinderen weer naar dansles?
Dat hangt af van de leeftijd van uw kinderen. Sowieso moet de dansles in de open lucht plaatsvinden.
Daarnaast geldt voor kinderen onder 12 jaar dat ze geen 1,5 meter afstand moeten houden. Kinderen
in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar moeten dat wel.
Kunnen muzieklessen voor jeugd weer opstarten?
Muzieklessen voor de jeugd mogen, mits de muziekles 1-op-1 gehouden wordt. Muzieklessen aan
een groep blijven verboden.
Mogen er weer kampen voor de jeugd worden georganiseerd (denk aan
voetbal/schoolkampen)?
Nee, er mogen geen kampen voor de jeugd worden georganiseerd. Reden is dat gemeenschappelijke
sanitaire voorzieningen gesloten zijn en het onmogelijk is een kamp te organiseren waarbij in ieder
geval de begeleiders 1,5 meter afstand moeten houden.
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Bezoek aan verpleeghuizen
Mag ik mijn moeder in het verpleeghuis weer bezoeken?
Dat hangt van het verpleeghuis af. Het is namelijk aan de beheerder van de instelling om aan te
geven of hij bezoek aan de bewoners toestaat en hoe hij dat dan regelt. Zij mogen hier zelf dus beleid
op maken.

Samenkomsten
Zijn erehagen bij uitvaarten toegestaan?
In onze regio zijn erehagen toegestaan. Wel geldt daarbij de regel dat de deelnemers 1,5 meter
afstand bewaren.

Weekmarkten
Mogen er ook weer non-foodkramen aanwezig zijn op weekmarkten?
Nee, op weekmarkten mogen geen non-foodkramen aanwezig zijn. Wel kunnen gemeenten voor nonfoodkramen een losse standplaatsvergunning afgeven.

Contactberoepen
Is er een versoepeling van de maatregelen voor contactberoepen?
Nee, de regels voor contactberoepen zijn niet gewijzigd.
Welke beroepen vallen onder contactberoepen?
Een beroep behoort tot de groep contactberoepen als het voor de uitoefening ervan onmogelijk is om
1,5 meter afstand te houden. Uitzondering geldt voor zorgverleners waarbij voor de uitoefening een
individuele medische indicatie geldt.
Is het geven van motorrijles weer toegestaan?
Nee, dat is niet toegestaan. Het beroep van rijinstructeur valt onder de contactberoepen.
Is het geven van autorijles weer toegestaan?
Nee, dat is niet toegestaan. Het beroep van rijinstructeur valt onder de contactberoepen.
Kan ik nu weer naar de kapper?
Nee, het uitoefenen van contactberoepen is verboden. Ook de kapper behoort tot die groep, omdat
het niet mogelijk is dit beroep uit te oefenen zonder 1,5 meter afstand te houden.

Vervoer
Zijn de regels ten aanzien van het vervoer van personen aangepast in de nieuwe
noodverordening?
Nee, de regels ten aanzien van het vervoer van personen zijn niet aangepast.
Mag ik weer met meer dan 2 personen in een auto rijden?
Je mag alleen met meer dan 2 personen in een auto rijden als je daarbij de afstand van 1,5 meter in
acht neemt. Uitzondering op deze regel is als de personen uit hetzelfde huishouden komen.
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Hoef ik geen 1,5 meter afstand meer te houden als ik in een busje zit?
Jawel, ook als je in een busje zit, moet je 1,5 meter afstand houden als er meer dan 2 inzittenden zijn.
Uitzondering is als deze personen uit hetzelfde huishouden komen.
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