Beste Brabanders,
De coronacrisis blijft veel van ons als samenleving vragen. Van u als inwoner, en ook van bedrijven,
organisaties en stichtingen. Wij ervaren dat er behoefte is aan iets meer bewegingsvrijheid. Omdat
de cijfers in de gezondheidszorg een heel voorzichtig optimistisch beeld geven, kijken we als
Veiligheidregio's ook naar de mogelijkheden om sommige maatregelen te versoepelen. Daarom is via
een nieuwe noodverordening besloten om vanaf 29 april het verbod op recreatief nachtverblijf op te
heffen.
Dat betekent dat op een camping of vakantiepark verblijven met uw eigen gezin kan en mag. Met
een vriendengroep een huisje of caravan huren is niet toegestaan. Gezamenlijk sanitair op campings
en vakantieparken blijft gesloten. Ook het verbod op samenkomsten blijft gelden.
Voor het recreatief nachtverblijf gelden de volgende voorwaarden:









Inwoners met een vaste jaar- of seizoenplaats op een camping, of een vaste ligplaats in een
jachthaven mogen in hun huisje, caravan of boot overnachten als ze een eigen douche en
toilet hebben.
Particulieren die een huisje, een ingerichte tent of caravan huren op een camping of
vakantiepark, mogen daar verblijven als de accommodatie een eigen sanitaire voorziening
heeft.
Ook is het mogelijk om met een toercaravan op een camping te staan als hierop een aparte
sanitaire voorziening staat.
Campers met eigen sanitair mogen op een camping of vakantiepark staan. Bij het legen van
het chemisch toilet moeten ze 1,5 meter afstand houden van andere vakantiegangers.
Overnachten in de camper langs de openbare weg is niet toegestaan.
Supermarkten op campings en vakantieparken mogen open zijn als het mogelijk is om daar
1,5 meter afstand te houden tussen de klanten. Kan dat niet, dan is er de mogelijkheid om
boodschappen te bestellen en te laten bezorgen. Natuurlijk kunnen noodzakelijke
boodschappen gedaan worden bij de supermarkt in de omgeving. Doe noodzakelijke
boodschappen alleen en vooral niet met het hele gezin.

Brabanders, als voorzitters van de Veiligheidsregio's waarderen wij de manier waarop u de regels
met het mooie weer van de afgelopen weken heeft nageleefd. Het doet ons goed om te zien dat u de
discipline opbrengt om u aan de landelijke en regionale maatregelen te houden. Samen geven wij
steeds meer vorm aan de 1,5 meter samenleving, die nodig is om de verspreiding van dit virus een
halt toe te roepen.
We zijn er nog niet. We bekijken in kleine stapjes elke keer opnieuw wat er mogelijk is. Met oog voor
de gezondheidssituatie in ons land, maar zeker ook met oog voor de sociale effecten van de
maatregelen voor u. Dat vraagt om een lange adem. Samen zijn we gekomen tot waar we nu staan
en zo gaan we ook verder. Samen gaat het ons lukken om het virus te verslaan. Hou vol.
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