Q&A dinsdag 24 maart 2020
Wat zijn precies de nieuwe maatregelen?
Kijk voor de laatste versie van de maatregelen op de site van de rijksoverheid.nl/coronavirus
Wordt er ook gehandhaafd op de nieuwe maatregelen?
De maatregelen die gisteren zijn afgekondigd, betekenen dat er een nieuwe noodverordening moet
worden opgesteld. Het kost even tijd om dit juridisch goed voor te bereiden. In de tussentijd treden we
wel per direct op in de geest van de maatregelen. Dit betekent dat we mensen aanspreken als we zien
dat ze met meer dan drie personen bij elkaar zijn en/of geen 1,5 meter afstand houden tot elkaar.
Zowel politie als handhaving wordt hiervoor ingezet en zullen de komende tijd daarom nog vaker
zichtbaar zijn op straat.
Welke evenementen mogen niet meer doorgaan?
Het kabinet heeft aangekondigd dat alle evenementen en bijeenkomsten tot 1 juni verboden zijn, ook
die met minder dan 100 personen. Dat betekent dat in onze regio dus ook alle evenementen en
bijeenkomsten tot 1 juni worden afgelast.
Alle bijeenkomsten zijn verboden tot 1 juni, betekent dat ook dat alle scholen tot dan dicht
blijven?
Nee. Het sluiten van de scholen geldt tot 6 april. Uiterlijk 6 april wordt er besloten over het al dan niet
verlengen van de maatregel en of de scholen gesloten blijven.
Waar komt er in onze regio een samenscholingsverbod?
Het samenscholingsverbod wordt meegenomen in de noodverordening. Dan is ook duidelijk over
welke gebieden het gaat. In de tussentijd treden we wel per direct op in de geest van de maatregelen.
Dit betekent dat we mensen aanspreken als we zien dat ze met meer dan drie personen bij elkaar zijn
en/of geen 1,5 meter afstand houden tot elkaar.
Worden er in onze regio gebieden afgesloten?
Vooralsnog is het afsluiten van een gebied in onze regio nog niet aan de orde. Wanneer mensen zich
niet houden aan de maatregel van afstand houden wordt dit opnieuw bekeken.
Blijven de stadhuizen open?
Stadhuizen blijven gewoon open. Bij gemeentes is alles erop gericht dat de dienstverlening doorgaat.
Wel letten de gemeentes erop dat mensen de afstand houden van 1,5 meter.
Blijven winkels open?
Ja, winkels mogen open blijven. Wel krijgen de winkels zelf de verantwoordelijk ervoor te zorgen dat
mensen de afstand houden van 1,5 meter. Als dat niet lukt kan de winkel gesloten worden.
Blijven de markten open?
Omdat markten onderdeel zijn van de voedselketen is de wens deze zoveel mogelijk open te houden.
Per markt wordt wel een afweging gemaakt of de 1,5 meter afstand te handhaven is. Als dat niet het
geval is kan de markt gesloten worden.
Mogen kinderen buiten spelen?
Jonge kinderen tot 12 jaar kunnen buiten spelen maar houd in groepen waar mogelijk 1,5 meter
afstand.
Wat is een noodverordening?
De veiligheidsregio Zaanstreek Waterland heeft een noodverordening afgekondigd. Hierin staan de
tijdelijke noodmaatregelen die in de normale situatie niet gelden, zoals de verplichte sluiting van
horeca, en het verbod op evenementen en samenkomsten. Politie en gemeente kunnen met deze
noodverordening gemakkelijker optreden en boetes uitdelen als maatregelen worden overtreden.

Waar kan ik met mijn vragen terecht over school en kinderopvang?
Stel je vraag aan je eigen school of kinderopvang. Voor kinderen van ouders die werken in vitale
beroepen moet er opvang zijn, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra
kosten. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen. Voor ouders die werken in niet-vitale
beroepen, en die geen gebruik kunnen maken van kinderopvang maar wel de facturen blijven betalen,
komt een compensatieregeling.

