
   
 
Beste ondernemer, instelling of vereniging, 

Het kabinet neemt strengere maatregelen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen 

terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. De maatregelen zijn erop 

gericht om het aantal contactmomenten per dag te verminderen.  

Wij zien dat u zich enorm blijft inzetten om te voldoen aan alle richtlijnen. Dat waarderen we zeer. 

Als iedereen zich opnieuw houdt aan de maatregelen, kunnen we samen corona onder controle 

krijgen. We vragen u nu opnieuw om de mouwen op te stropen en met ons dit virus te lijf te gaan.  

De onderstaande maatregelen komen bovenop de regels die op dit moment al gelden, zoals de 

mondkapjesplicht en inzet van coronatoegangsbewijzen. De nieuwe maatregelen gaan in op zaterdag 

13 november 18.00 uur. Vrijdag 3 december beoordeelt het kabinet de maatregelen opnieuw.   

1,5 meter afstandsnorm en mondkapjesplicht 

1,5 meter afstand houden wordt weer verplicht, binnen en buiten. Dit hoeft niet op plekken waar het 

coronatoegangsbewijs verplicht is. Wanneer in publieke binnenruimtes geen coronatoegangsbewijs 

verplicht is, geldt wel de mondkapjesplicht. 

Detailhandel 

Niet-essentiële winkels en dienstverlening zoals kledingwinkels, contactberoepen (kapsalons, 

nagelstudio’s etc.) en casino’s mogen open van 06.00 uur tot 18.00 uur. Essentiële winkels, zoals de 

supermarkt, dierenwinkel, drogisterij, opticiens en groothandels mogen open van 06.00 uur tot 20.00 

uur. 

Horeca 

Eet- en drinkgelegenheden mogen open van 06.00 uur tot 20.00 uur. Hier is binnen en buiten een 

coronatoegangsbewijs en het innemen van een vaste zitplaats verplicht. 

Kunst en cultuur 

Voor kunst- en cultuurvoorstellingen in bijvoorbeeld bioscopen, theaters en concertzalen geldt geen 

beperking in sluitingstijd. Wel geldt een maximum van 1250 personen per ruimte en sluit het 

horecagedeelte om 20.00 uur. Ook is een coronatoegangsbewijs en een vaste zitplaats verplicht. Een 

vaste zitplaats is niet nodig bij doorstroomlocaties, zoals musea. 

Sport 

Publiek bij sport, zowel bij de professionals als amateurs, is niet toegestaan. Verder is alle 

sportbeoefening toegestaan. 1,5 meter afstand houden is niet nodig wanneer dit de sportbeoefening 

in de weg staat.  

Recreatie 

Recreatie, zoals pretparken, dierentuinen en wellness (o.a. sauna’s en zonnestudio’s) mogen open 

van 06.00 uur tot 18.00 uur. 

Evenementen 

Evenementen mogen plaatsvinden van 06.00 uur tot 18.00 uur met een coronatoegangsbewijs en 

een vaste zitplaats. Een vaste zitplaats is niet nodig bij doorstroomevenementen, zoals een kermis of 

braderie. Voor alle evenementen geldt een maximum van 1250 personen per ruimte.  

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).  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.vrmwb.nl/Nieuws/2020/02/27/Informatie-over-corona


   
 
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 vanaf maandag bereikbaar via het 

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

https://mijncoronaprotocol.nl/
mailto:ondernemersloket@goirle.nl

