
 
 
 

Vragen en antwoorden dinsdag 17 maart 2020  
 
1. 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 bijvoorbeeld werken in de 
zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer moet er opvang zijn, zodat hun ouders kunnen blijven werken. 
Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen. De medewerkers in 
de kinderopvang en het onderwijs zijn heel hard bezig om de opvang te kunnen bieden en alternatief 
onderwijs aan te bieden. Daarover houden ze ouders op de hoogte.  
 
2. Is medicinale wiet wel verkrijgbaar nu de coffeeshops dicht zijn?  
Medicinale wiet is op voorschrift van de huisarts en blijft verkrijgbaar via de apotheek.  
 
3. Hoe zit het met bezorgrestaurants?  
Het bezorgen van eten kan doorgaan. Voor bedrijven die eten bezorgen, gelden natuurlijk ook de 
maatregelen, bijvoorbeeld een afstand van 1,5 meter bij de bezorging.  
 
4. Eten afhalen in een afhaalrestaurant of snackbar, kan dat? 
Dat kan, als je drukte uit de weg gaat en je ook zorgt voor 1,5 meter afstand tussen elkaar. Ook coffeeshops 
zijn open voor afhaalbestellingen. 
 
5. Hoe gaan we om met evenementen na 6 april?  
Dat kunnen we helaas nog niet overzien. Het kabinet heeft de maatregelen tot en met 6 april 
afgekondigd.  
 
6. Blijven de stadhuizen open?  
Stadhuizen blijven gewoon open. Bij gemeentes is alles erop gericht dat de dienstverlening doorgaat. 
Wel letten de gemeentes erop dat hier niet meer dan 100 mensen in dezelfde (wacht)ruimte zijn en 
mensen de afstand houden van 1,5 meter.  
 
7. Blijven supermarkten open?  
Ja, supermarkten blijven gewoon open.  
 
8. Mogen kinderen buiten spelen? 
Kinderen kunnen buiten spelen maar houdt in groepen waar mogelijk 1,5 meter afstand. 
 
9. Wat houdt een noodverordening in? 
Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland heeft een noodverordening afgekondigd. Politie en gemeente 
kunnen gemakkelijker optreden en boetes uitdelen als maatregelen tegen het coronavirus worden 
overtreden. Als horeca bijvoorbeeld toch opengaan, kunnen boetes of andere straffen worden 
uitgedeeld. 
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