
   
 
Beste ondernemer, instelling of vereniging, 

Het aantal ziekenhuisopnames daalt hard. Ook het aantal mensen dat gevaccineerd is, stijgt in rap 

tempo. Daarom heeft het kabinet besloten stap 3 van het openingsplan vanaf zaterdag 5 juni te 

nemen. De meeste locaties binnen en buiten mogen weer onder voorwaarden open. Hierover 

informeren wij u in deze nieuwsbrief.  

Detailhandel 

Alle winkels mogen weer open volgens de reguliere openingstijden. Ook koopavonden zijn weer 

toegestaan. Voor alle winkels geldt: 1 klant per 10 m2 voor publiek toegankelijke vloeroppervlakte. 

Tussen 22.00 uur en 06.00 uur mogen geen alcoholische dranken verkocht worden. De overige 

voorwaarden (hygiënemaatregelen, mondkapjesplicht etc.) blijven onverminderd van kracht.  

Horeca 

Eet- en drinkgelegenheden mogen weer binnen en buiten open. Hiervoor gelden de volgende 

voorwaarden: 

• Een eet- en drinkgelegenheid mag geopend zijn van 06.00 uur tot 22.00 uur. Dit geldt voor 

binnen en voor buiten op het terras; 

• Afhalen en bezorgen blijft mogelijk tot uiterlijk 01.00 uur; 

• Reserveren, registratie en een gezondheidscheck zijn verplicht. Reserveren kan voor 

maximaal 4 personen of één huishouden. Kinderen t/m 12 jaar tellen niet mee;  

• Alle bezoekers nemen een zitplaats aan tafel in. Zitten aan de bar of bij een 

kansspelautomaat is niet toegestaan; 

• Aan een tafel mogen maximaal 4 mensen zitten. Zij houden 1,5 meter afstand. Dit geldt niet 

voor kinderen tot en met 12 jaar of mensen uit hetzelfde huishouden; 

• Personen (13 jaar en ouder) dragen binnen een mondkapje. Deze mag af tijdens het zitten; 

• Er mogen maximaal 50 personen binnen zijn, exclusief personeel; 

• Er mogen buiten op het terras maximaal 50 personen plaatsnemen, exclusief personeel;  

• In restaurants en eetcafés geldt van 18.00 uur tot 22.00 uur voor het diner een maximum van 

2 shifts per avond per tafel; 

• Zelfbediening (bijvoorbeeld een lopend buffet) is niet toegestaan; 

• Alleen achtergrondmuziek is toegestaan. Entertainment, zoals liveoptredens of 

videoschermen voor sportwedstrijden, is zowel binnen als buiten op het terras niet 

toegestaan. Ook niet tijdens het EK voetbal. 

Zelftest horecapersoneel 

Voor het horecapersoneel geldt een dringend advies om twee keer per week voor aanvang van een 

dienst een zelftest af te nemen. Dit heeft, net als in het onderwijs, het doel om eventuele 

besmettingen tijdig te ontdekken en zo een verdere verspreiding van het virus in de horecasector te 

voorkomen.  

Sporten 

Volwassenen mogen weer binnen en buiten sporten in groepen. Hiervoor gelden de volgende 

voorwaarden: 

• Een groep bestaat uit maximum 50 personen (exclusief personeel);  

• 1,5 meter afstand houden is niet nodig als dit de sportbeoefening in de weg staat. 

Bijvoorbeeld bij contactsporten zoals judo en boksen; 



   
 

• Jeugdwedstrijden in competitieverband voor personen tot en met 17 jaar zijn weer 

toegestaan;  

• Personen vanaf 18 jaar mogen nog geen competitie spelen, maar onderlinge wedstrijden 

tussen sporters van dezelfde club zijn wel toegestaan;  

• Personen (13 jaar en ouder) dragen binnen een mondkapje. Deze mag af tijdens het sporten; 

• Toeschouwers zijn nog niet toegestaan. Een uitzondering geldt voor topsportwedstijden 

(max. 50 toeschouwers met een zitplaats of 100% capaciteit op 1,5 meter afstand bij gebruik 

toegangstesten);  

• Kleedkamers, douches en sauna’s mogen open;  

• Sportkantines mogen open onder de voorwaarden die voor de horeca gelden.  

Cultuur 

Culturele instellingen 

Culturele instellingen (bijvoorbeeld theaters, poppodia en musea) mogen binnen weer open. 

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 

• Alle bezoekers nemen een zitplaats in. Dit geldt niet bij doorstroomlocaties (zoals musea); 

• Personen (13 jaar en ouder) dragen binnen een mondkapje. Deze mag af tijdens het zitten; 

• Reserveren, registratie en een gezondheidscheck zijn verplicht. Reserveren kan voor 

maximaal 4 personen of één huishouden. Kinderen t/m 12 jaar tellen niet mee;  

• Per ruimte of zaal geldt een maximum van 50 bezoekers op 1,5 meter afstand (exclusief 

personeel en podiumbeoefenaars)1; 

• Voor doorstroomlocaties geldt: 1 bezoeker per 10 m2 voor publiek toegankelijke 

vloeroppervlakte mag aanwezig zijn.  

Kunst- en cultuurbeoefening 

In groepen kunst- en cultuur beoefenen mag weer voor alle leeftijden. Orkesten en harmonieën 

mogen bijvoorbeeld weer samen repeteren. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 

• Per ruimte of zaal geldt een maximum van 50 deelnemers. Dit maximum geldt niet voor 

personeel en kinderen t/m 17 jaar; 

• Tijdens het oefenen hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden als dat niet anders 

kan;  

• Toeschouwers zijn niet toegestaan;  

• Personen (13 jaar en ouder) dragen binnen een mondkapje. Deze mag af tijdens het zitten; 

• De overige voorwaarden zoals reserveren, registratie en een gezondheidscheck blijven 

onverminderd gelden. 

Recreatie 

Wellnesscentra, binnenspeeltuinen, binnenzwembaden (nu ook voor recreatief zwemmen), casino’s 

en overige spellocaties mogen weer open. Dit geldt ook voor binnenruimtes van attractie- en 

dierenparken. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

• Indien bezoekers zich tijdens de activiteit grotendeels verplaatsen geldt: maximaal 1 persoon 

per 10 m2 voor publiek toegankelijke vloeroppervlakte (exclusief personeel);  

 
1 Een uitzondering hierop zijn grote zalen met een capaciteit van 1000 vaste zitplaatsen of meer. Hier mogen 
maximaal 250 personen op 1,5 meter zitten (exclusief personeel). 



   
 

• Indien bezoekers tijdens de activiteit grotendeels zitten geldt: maximaal 50 personen per 

ruimte op 1,5 meter afstand (exclusief personeel); 

• Reserveren, registratie en een gezondheidscheck zijn verplicht. Reserveren kan voor 

maximaal 4 personen of één huishouden. Kinderen t/m 12 jaar tellen niet mee;  

• Personen (13 jaar en ouder) dragen binnen een mondkapje. Deze mag af tijdens het zitten. 

Huwelijken 

Vanaf 5 juni mogen maximaal 50 mensen bij een huwelijk aanwezig zijn. Dit geldt alleen voor de 

huwelijksplechtigheden. Feesten en diners zijn nog niet mogelijk. 

Meer mogelijk met testen voor toegang 

Het kabinet heeft besloten om vanaf 5 juni het gebruik van toegangstesten mogelijk te maken. 

Bijvoorbeeld horeca, theaters en organisatoren van professionele sportwedstrijden kunnen ervoor 

kiezen om gebruik te maken van een verplichte toegangstest. Bij het invoeren van een verplichte 

toegangstest mogen meer personen toegelaten worden, zolang iedereen op 1,5 meter afstand van 

elkaar kan zitten. Zonder toegangstest blijft een maximum van 50 personen gelden. Evenementen 

met een verplichte toegangstest, een vaste zitplaats en op 1,5 meter afstand zijn ook weer mogelijk.  

Wilt u testen voor toegang inzetten bij een activiteit of evenement? In de loop van deze week vindt u 

hier meer informatie. Neem ook contact op met de gemeente. U hebt voor het evenement een 

vergunning nodig.  

Meer informatie  

Algemene informatie is te vinden op de website van de Rijksoverheid. De meest gestelde vragen en 

antwoorden vindt u op de website van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (onder 

Downloads).  

Voor verdere uitwerking van de maatregelen verwijzen wij u ook naar het voor uw branche geldende 

coronaprotocol. De protocollen worden continu aangepast naar de geldende maatregelen. U kunt uw 

protocol opzoeken op de website Mijn Coronaprotocol.  

Vragen? 

Het kan voorkomen dat niet duidelijk is welke maatregelen in uw situatie gelden. Neem dan contact 

met ons op. Wij zoeken het dan zo snel mogelijk voor u uit. Wij zijn bereikbaar via het 

telefoonnummer (013) 5310 610 of via e-mail ondernemersloket@goirle.nl 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/testen-voor-toegang
https://www.goirle.nl/evenementenvergunning.html
https://www.goirle.nl/evenementenvergunning.html
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.vrmwb.nl/Nieuws/2020/02/27/Informatie-over-corona
https://mijncoronaprotocol.nl/
mailto:ondernemersloket@goirle.nl

