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Tijdens de komende jaarwisseling is het 
verboden vuurwerk te verkopen en af te 
steken. Het kabinet heeft dit besloten 
om de hoge werkdruk in de zorg niet 
verder te laten oplopen. Ook carbid-
schieten is dit jaar niet toegestaan in de 
gemeente. Burgemeester Monique Bon-
sen roept de inwoners van Koggenland 
op om de jaarwisseling thuis en in kleine 
kring te vieren. 

Elk jaar zorgt vuurwerk voor extra drukte 
op de spoedeisende hulp en bij huisartsen-
posten. Afgelopen jaar werden er rond 
de jaarwisseling 1300 mensen behandeld 
voor vuurwerkletsel. Ook hulpverleners, 
zoals politie en boa’s, moeten tijdens de 
jaarwisseling vaak optreden bij vuurwerk-
incidenten. “Door dit jaar geen vuurwerk 
af te steken draagt iedereen bij aan het 
ontlasten van de medewerkers in de zorg 
en andere hulpverleners,” zegt burge-
meester Bonsen. 

Carbidschieten
Net als in het merendeel van de gemeenten 
in Noord-Holland, is carbidschieten de 
komende jaarwisseling niet toegestaan 
in Koggenland. In de nieuwe Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) is een ver-
bod op carbidschieten opgenomen.  
Burgemeester Bonsen zal dit jaar geen 
gebruik maken van de ontheffingsmoge-

lijkheid die in de APV wordt genoemd. 
Bonsen: “We willen niet dat mensen car-
bidschieten gaan zien als een alternatief 
voor vuurwerk. Want ook carbidschieten 
brengt risico’s met zich mee en kan daar-
door leiden tot nóg meer werk voor mede- 
werkers in de zorg. Bovendien zorgt het 
carbidschieten voor groepsvorming en dat 
moeten we koste wat het kost voorkomen.”

In december worden er extra boa’s inge-
zet, die samen met de politie controleren 
op carbidschieten en het afsteken van 
vuurwerk. Het verbod op het verkopen 
en afsteken van vuurwerk geldt voor al 
het zogenaamde oudejaarsvuurwerk. Al-
leen fop- en schertsvuurwerk (categorie 

F1-vuurwerk) is toegestaan. Dit vuurwerk 
is het hele jaar te koop en mag vanaf 12 
jaar worden gebruikt.

Elkaar aanspreken
Burgemeester Bonsen: “Ik reken erop dat 
onze inwoners het verbod begrijpen en 
zich eraan houden. Naast de extra inzet 
van handhaving en politie hoop ik dat 
mensen elkaar ook aanspreken als ze 
zien dat iemand toch vuurwerk afsteekt. 
Ik wens iedereen een veilige jaarwisseling.”

Vuurwerkoverlast melden
Vuurwerkoverlast kan gemeld worden bij 
de politie op telefoonnummer 0900-8844.

“We willen niet dat mensen carbidschieten gaan zien als een alternatief voor vuurwerk,” 

zegt burgemeester Bonsen.

Eens per maand schrijft Monique Bonsen
een column over haar ervaringen als
burgemeester van Koggenland. 

De mooiste tijd van het jaar?

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar de 
feestmaand december geeft mij dit jaar 
een erg dubbel gevoel. Het is fijn om in 
deze donkere dagen voor kerst het huis 
gezellig te maken. Volgens de berichten 
hebben veel mensen de kerstboom eer-
der in huis  
gehaald dan normaal. Dat is begrijpelijk: 
we brengen veel tijd thuis door en dan is 
het fijn om daar letterlijk voor wat meer 
licht en gezelligheid te zorgen. Ook in de 
hal van het gemeentehuis zorgt de kerst-
boom voor sfeer in het verder nagenoeg 
lege gebouw.

Aan de andere kant wordt in deze maand 
nog duidelijker hoe hard de gevolgen van 
de coronamaatregelen ingrijpen in ons 
dagelijks leven en onze relaties met col-
lega’s, vrienden en familie. Op het werk 
sluiten we het jaar straks af zonder de 
eindejaarfeestjes, waar we normaal  
gesproken met onze collega’s terugkijken 
op het werk dat er is verzet. En dat terwijl 
er juist dit jaar veel reden is om stil te 

staan bij de enorme inspanningen die er 
zijn geleverd in alle bedrijven en organi-
saties. Om ondanks de beperkingen over-
eind te blijven. In dit crisisjaar ontstonden 
veel mooie initiatieven: Ondernemers 
sloegen de handen ineen om elkaar te 
helpen en zo de crisis het hoofd te bieden. 
De scholen en scholieren pasten hun  
manier van werken razendsnel aan, zodat 
de lessen door konden gaan. Veel van 
onze inwoners ruilden hun professionele 
werkomgeving in voor een provisorisch 
thuiskantoor. Of ze veranderden zelfs 
(tijdelijk) van baan. Iedereen deed wat-ie 
kon.

Ook privé. Mensen zetten zich massaal in 
voor eenzame en kwetsbare familieleden 
en buurtgenoten. Anderen hielden hun 
gezin draaiend, terwijl ze maanden achter 
elkaar volledig thuiswerkten. Het is in die 
zin een jaar om met trots op terug te kijken. 
Wij proberen er met elkaar het beste van 
te maken en dat lukt over het algemeen 
heel goed. 

Hoe verdrietig is het dan dat we deze 
kerstdagen niet met onze dierbaren samen 
kunnen zijn. Dat geeft een dubbel gevoel, 

als we in onze gezellig versierde huiskamer 
rondkijken. Maar we hebben geen keuze. 
Zoals iedere week had ik deze week over-
leg met mijn collega-burgemeesters in 
Noord-Holland Noord. Wij realiseren ons 
dat de maatregelen veel vragen, maar de 
keiharde cijfers maken duidelijk waar we 
het voor doen. We moeten het volhouden 
om te voorkomen dat de druk op de zorg 
zo hoog blijft of zelfs toeneemt. Daarom 
dit jaar geen vuurwerk en omhelzingen 
bij de jaarwisseling. 

We willen niet dat er nog meer reguliere 
zorg moet worden afgeschaald, omdat de 
ziekenhuizen volraken met coronapatiën-

ten. We willen met elkaar voorkomen dat 
er nog meer mensen overlijden of maan-
den moeten revalideren na een COVID-
infectie.  En zo kan ik nog wel even door-
gaan. Ik hoor om mij heen dat veel 
mensen dat begrijpen. Ze houden zich 
aan de maatregelen. Dat doen zij voor de 
zorgmedewerkers, voor hun opa en oma 
en voor de kwetsbare buurman. Laten 
we volhouden; er gloort licht na deze 
donkere tijden. Intussen wens ik u toch 
hele fijne feestdagen. Ik gun u allen van 
harte dat u een manier vindt om verbon-
den te blijven met familie en vrienden. Ik 
blijf graag in contact met u, bijvoorbeeld 
om te horen of u goede ideeën heeft om 
de situatie voor jongeren een beetje te 
verlichten. U kunt mij bereiken per email: 
burgemeester@koggenland.nl. 
Ik wens u mooie feestdagen.

Koggenland kort

Volgende Koggennieuws 
verschijnt week later

De eerstvolgende editie van Koggen-
nieuws verschijnt op 7 januari, in 
plaats van op 31 december. De krant 
verschijnt een week later dan normaal, 
omdat de laatste editie van De Kogge 
- de krant waarin Koggennieuws 
wordt gepubliceerd - dit jaar vervalt. 

Aangepaste  
openingstijden

In verband met de feestdagen han-
teert de gemeente op de volgende 
dagen gewijzigde openingstijden:
• 24 december 9.00 – 16.00 uur
• 25 december gesloten
• 31 december 9.00 – 16.00 uur
• 1 januari gesloten
• 4 januari  11.00 – 16.30 uur
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Jeroen Schilder  
(VVD Koggenland) Voorwaarden opwekken zonne-energie

In iedere editie van het Koggennieuws 
deelt een raadslid een persoonlijke vi-
sie of mening met de inwoners van de 
gemeente Koggenland. Deze stand-
punten of meningen komen niet 
noodzakelijkerwijs overeen met die 
van de gemeenteraad, het college of 
de ambtelijke organisatie van de ge-
meente Koggenland.  

Het gebeurde in 2002… 

Begin 2002 heb ik een herniaoperatie 
gehad. Bed in de kamer en er staat 
een half jaar voor het herstel. Geen 
idee hoe ik deze maanden door zou 
moeten komen, maar het bleek het 
startsein van mijn politieke bewust-
wording, alleen wist ik dat zelf nog 
niet…

Het kwam door de op- en ondergang 
van Pim Fortuyn. Op 6 maart 2002 
wint hij glansrijk de gemeenteraads-
verkiezingen in Rotterdam met Leef-
baar. Spektakel op tv met Ad Melkert 
en Hans Dijkstal als slechte verliezers. 
Negen dagen voor de Tweede Kamer-
verkiezingen werd Pim Fortuyn ver-
moord op het Mediapark. Nederland 
is in shock, en ik ook…

Fortuyn moedigde iedereen aan om 
zijn verantwoordelijkheid te nemen 
in zijn eigen omgeving. Ik voelde mij 
aangesproken en werd dat jaar lid 
van de VVD. Sinds 2014 zit ik in de 
raad en had nooit verwacht hoeveel 
invloed je kunt hebben in jouw wijk, 
jouw dorp, jouw leefomgeving. 

Ook ik wil, net als Pim Fortuyn, jou 
oproepen; word lid van een politieke 
partij! Zij hebben jou nodig, en de in-
woners van Koggenland hebben jou 
nodig! Je hoeft niet direct in de raad, 
maar sluit je aan. Doe mee, denk 
mee…

Iedere politieke partij in Koggenland 
heeft wel iets unieks en ze hebben 
jouw steun hard nodig. Je leert er 
enorm veel van, en je maakt je eigen 
wereld mooier. Dus neem die stap en 
sluit je aan, het verrijkt jouw leven, 
en die van je mede inwoners. Doen 
dus!

Fijne Feestdagen!

De gemeente Koggenland krijgt steeds meer aanvragen voor het plaatsen van zonne-
panelen op land. Daarom heeft de gemeente voorwaarden vastgelegd voor het op-
wekken van zonne-energie, in het zogenaamde toetsingskader. De voorwaarden 
gelden voor kleinschalige initiatieven, van zowel particulieren als bedrijven en orga-
nisaties, maar ook voor de zonneweide aan de Jaagweg. 

Het toetsingskader maakt het mogelijk 
dat dorpen en lokale bedrijven zelf klein-
schalige initiatieven voor het opwekken 
van zonne-energie kunnen realiseren. Het 
is de bedoeling dat de energie die lokaal 
wordt opgewekt ook zo veel mogelijk lo-
kaal wordt gebruikt. En dus zo min moge-
lijk getransporteerd. Verder staat in de 

voorwaarden onder meer dat zo veel mo-
gelijk daken moeten worden benut, maar 
ook dat er ruimte wordt geboden voor het 
kleinschalig opwekken van zonne-energie 
op land, met een maximum van 5 hectare.  

Weidevogelgebieden
In Koggenland zijn er een aantal be-

schermde gebieden waar geen zonne-
energie opgewekt mag worden. Dat zijn 
bijvoorbeeld weidevogelgebieden. Daar-
naast worden er strengere voorwaarden 
gehanteerd op de plekken met een hoge 
cultuurhistorische waarde, zoals het Oude-
landsdijkje in Hensbroek en de Obdam-
merdijk.

Jaagweg
Het college van burgemeester en wethou-
ders heeft in 2017 aangegeven dat zij be-
reid zijn mee te denken over de ontwikke-
ling van een zonnepark op de voormalige 
locatie van bedrijventerrein Distriport aan 
de Jaagweg. Het toetsingskader is ook van 
toepassing op dit grootschalig initiatief. Er 
gelden daarbij twee uitzonderingen: de 
maat van het zonnepark (deze wordt ge-
maximeerd op 66 hectare) en het zonne-
park aan de Jaagweg hoeft niet te vol-
doen aan het criterium dat het een lokaal 
initiatief moet zijn. 

Openbaar
Het toetsingskader is openbaar en te vin-
den op de website van de gemeente 
Koggenland.

De gemeente verwacht vanaf 2022 een begrotingstekort en moet daarom gaan bezuini-
gen. Inwoners van de gemeente Koggenland kunnen meedenken over de invulling van 
deze bezuinigingen, door deel te nemen aan het inwonerpanel ‘Koggenland Spreekt’. 

Waar kan de gemeente op bezuinigen?
Inwonerpanel denkt mee

De deelnemers van het inwonerpanel 
kunnen onder meer aangeven op welke 
taken de gemeente volgens hen kan be-
zuinigen en op welke voorzieningen juist 
niet bespaard kan worden. En wat vinden 
de deelnemers van een verhoging van de 
onroerendezaakbelasting (ozb), als er daar-
door minder bezuinigd hoeft te worden? 

Achterblijvende inkomsten
“De bezuinigingen vormen momenteel 
een belangrijk thema in onze gemeente,” 
zegt wethouder financiën Jan Houtenbos. 
“Voor 2022 en de daaropvolgende jaren 
verwachten wij een begrotingstekort. 
Dat tekort wordt onder meer veroorzaakt 
door achterblijvende inkomsten van de 
Rijksoverheid, voor taken die de gemeente 
uitvoert.” Ongeveer twee derde van de 
gemeenten in Nederland kampt met het-
zelfde probleem. Het huishoudboekje 

van de gemeente laat vanaf het jaar 2022 
een tekort zien van ongeveer 2 miljoen op 
een begroting van in totaal 68 miljoen.

De gemeente Koggenland moet daarom 
vanaf 2022 gaan bezuinigen, of maatregel- 
en nemen om de inkomsten te verhogen. 
Houtenbos: “Dat betekent dat de ge-
meenteraad keuzes moet maken. Daarbij 
is de mening van onze inwoners erg belang-
rijk. Wat vinden onze inwoners belangrij-
ke taken van de gemeente? En hebben zij 
zelf ideeën voor bezuinigingen of inkom-
stenverhogingen, waar de gemeenteraad 
rekening mee kan houden?”

Koggenland Spreekt
Leden van ‘Koggenland Spreekt’ krijgen 
vier keer per jaar een vragenlijst toege-
stuurd. Dat kan via de mail of per post. 
Per vragenlijst kunnen deelnemers bepa-

len of zij wel of niet meedoen. Dit keer 
gaat de vragenlijst dus over bezuinigingen. 
Door hun mening te delen kunnen de  
panelleden invloed uitoefenen op hun 
leefomgeving, de gemeentelijke dienst-
verlening, beleid en projecten. 
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven 
via www.koggenlandspreekt.nl of bellen 
naar (0575) 76 02 27.

Vragenlijst bezuinigingen
Inwoners kunnen ook de vragenlijst over 
bezuinigingen invullen, zonder deel te 
nemen aan het panel. Deze vragenlijst is 
te vinden op www.moventem.nl/koggen-
land. Reageren kan tot en met 3 januari 
2021.

Vanwege de coronamaatregelen verloopt de jaarlijkse kerstboominzameling op 6 januari 
iets anders dan voorgaande jaren. Om drukte te voorkomen is het aantal inleverpunten 
uitgebreid van vier naar tien, met een ruim tijdsblok om de kerstbomen weg te brengen. 
Inwoners die dertig of meer bomen hebben, kunnen deze laten ophalen door de 
gemeente.

Inzamelen kerstbomen

Net als voorgaande jaren betaalt de ge-
meente voor iedere ingeleverde boom 
een vergoeding van € 0,50. Alleen bomen 
zonder spijkers en schroeven in de stam 
worden ingenomen. 

Inleveren kerstbomen
De kerstbomen kunnen op woensdag 6 
januari 2021 ingeleverd worden op tien 
locaties in de gemeente. Om de corona-
regels zo goed mogelijk na te kunnen  

leven zijn er dit jaar tien inleverlocaties, 
met een ruim tijdsblok om de bomen 
weg te brengen. Bij iedere locatie staat 
een medewerker van de gemeente, die 
de bomen in ontvangst neemt en ter 
plekke afrekent. De medewerkers dragen 
een mondkapje. De gemeente verzoekt 
inwoners die een boom komen brengen 
de coronaregels in acht te nemen:
• Draag een mondkapje.
•  Houd afstand en wacht op gepaste 

 afstand op uw beurt.
• Verlaat na het inleveren van de boom  
 direct de inzamellocatie.
De inleverlocaties zijn terug te vinden op 
www.koggenland.nl.

Dertig bomen of meer? 
Voor een hoeveelheid van dertig bomen 
of meer kan een ophaalafspraak worden 
gemaakt. Deze bomen worden door me-
dewerkers van de gemeente op locatie 
opgehaald, waarbij de vergoeding van € 
0,50 per boom direct contant wordt uit-
betaald. De bomen kunnen worden neer-
gelegd aan de weg – waarbij verkeer en 
voetgangers niet gehinderd worden – of 
op een goed bereikbare locatie in de 
buurt. Tot dinsdag 5 januari 12.00 uur is 
het mogelijk een afspraak te maken, via 
telefoonnummer (0229) 54 84 00.



Raadsvergaderingen
De eerstvolgende raadsvergadering is op 1 februari 2021. De vergadering is online 
te volgen via raad.koggenland.nl.

Welstand
De komende (online) vergadering van de Welstandscommissie vindt plaats op 23 
december. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michel Haakman 
van de afdeling Wonen & Ondernemen via telefoonnummer (0229) 54 84 49.

Ondernemersspreekuur 
Wilt u een onderneming starten, uitbreiden, of heeft u als ondernemer andere 
vragen? Iedere woensdag tussen 9.00 en 10.00 uur kunt u terecht bij het online on-
dernemersspreekuur. U kunt zich hiervoor aanmelden via www.koggenland.nl/on-
dernemen.

Collecte      
 20 t/m 26 december 2020    vrije periode
 27 december 2020 t/m 2 januari 2021   vrije periode

Zorgteam Koggenland   telefoon (0229) 54 83 70
Voor al uw vragen over algemeen maatschappelijk werk, minimavoorzieningen, 
schuldhulpverlening, ouderenvoorzieningen, jeugd en gezin en meer: mail naar 
zorgteam@koggenland.nl of kijk op www.koggenland.nl/zorgteam. 

Meldpunt Koggenland    telefoon (0229) 54 83 00
Voor al uw meldingen over openbare verlichting, wegen, trottoirs, openbaar 
groen, drank- en drugsoverlast en vandalisme. Telefonisch 24 uur per dag bereik-
baar, ook in het weekend. Een melding maken kan ook via www.koggenland.nl/
meldpunt. Voor het melden van een storingen aan huurwoningen van het Wo-
ningbedrijf kunt u terecht op www.woningbedrijfkoggenland.nl 

Storingen drukriolering       
telefoon (0229) 54 34 34

HVC inzamelingen     telefoon (0800) 0700

Gemeentehuis Koggenland
Middenhof 2, 1648 JG De Goorn www.koggenland.nl
Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn  www.twitter.com/koggenland
Telefoon (0229) 54 84 00   www.facebook.com/koggenland
E-Mail info@koggenland.nl 
 
Afspraak maken en telefonische bereikbaarheid
Wij werken alleen op afspraak, ook voor het loket Burgerzaken. Zo voorkomen we 
wachttijden en kunnen wij u beter helpen. Maak een afspraak via www.koggen-
land.nl/afspraak of bel (0229) 54 84 00. Een afspraak maken kan binnen onder-
staande tijden:
Maandag   09:00 – 16:30 uur
Dinsdag  09:00 - 16:30 uur
Woensdag  09:00 - 16:30 uur
Donderdag  09:00 - 16:30 uur
Vrijdag  09:00 - 12:00 uur

Info en Agenda

Officiële publicaties      17 december 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Koggenland maakt het volgende 
bekend:

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Zaaknummer Activiteiten Perceel
2020-HZ-0616 wijziging bestemming van Dorpstraat 81, Obdam.
 bedrijf naar wonen
2020-HZ-0614 realiseren van een aanbouw Horstenburgstraat 73, Obdam
2020-HZ-0620 plaatsen dakkapel op het Walingsdijk 47, Ursem
 voordakvlak
2020-HZ-0622 gedeeltelijk vervangen van huidige Het Hoog 1, Avenhorn
 gevel aan de straatzijde   
2020-HZ-0623 vervangen van oude brug door  Wogmeer 49, Hensbroek
 dam met duiker      
2020-HZ-0624 plaatsen van een nokverhoging Dorpsweg 96, Oudendijk
2020-HZ-0630 realiseren van Bed & Breakfast Wogmeerdijk 15, Hensbroek
2020-HZ-0628 plaatsen dakkapel Gemaalweg 12A, Hensbroek
2020-HZ-0629 bouwen van 9 woningen van Wassenaerstraat 15 t/m 
  19A te Obdam 
2020-HZ-0626 bouwen 2_1 kapwoning Dubbelspoor 11, Obdam
2020-HZ-0627 bouwen 2_1 kapwoning Dubbelspoor 11A, Obdam
2020-HZ-0634 aanleggen van inritten Kerkweg 17 en Bosstraat 
  27, 29, 30 en 35, Obdam.
Deze aanvragen zijn ontvangen, er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
Zaaknummer  Activiteiten Perceel
2020-HZ-0531 plaatsen tijdelijke woonunit Kerkebuurt 188, Berkhout
2020-HZ-0484 oprichten van 2 woningen/  Jaagweg 31, 31A, Avenhorn
 aanleggen van in-/uitrit            
2020-HZ-0532 tijdelijk (voor periode van max.  Zuidermeerweg 20, Zuidermeer  
 2 jaar) plaatsen van een schuurtje 
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide voorbereidingsprocedure) 
Zaaknummer  Activiteiten Perceel
2020-HZ-0367 brandveilig gebruik maken van  Buitenroede 12/12A, Avenhorn 
 Kindcentrum en Gymzaal Avenhorn      
De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking niet gewijzigd.
Beroep: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Verleende evenementenvergunningen
De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:
Datum evenement Activiteiten Locatie
Schaatsseizoen 2020/2021 Vijfdorpentocht  Diverse dorpen in 
     gemeente Koggenland. 
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Huisnummers:
Burgemeester en Wethouders hebben besloten de volgende huisnummers vast te stellen:
D20.009344 6-11-2020 Dubbelspoor 9 te Obdam
D20.009356 10-11-2020 Lijsbeth Tijsweg 7 52, Berkhout
D20.009680 17-11-2020 Singel 1, De Goorn
D20.009698 18-11-2020 Breeuwhamer 21A, De Goorn
D20.009871 23-11-2020 Dubbelspoor 7, Obdam
D20.010188 25-11-2020 Dorpsstraat 132 D, E, F en G, Obdam
D20.010790 1-12-2020 Jaagweg 31 en 31A, Avenhorn
D20.011038 9-12-2020 Dorpsstraat 28, Obdam (Intrekking huisnummer door sloop)
Bezwaar: zie www.koggenland.nl/bezwaar

Geen afvalinzameling tijdens feestdagen
Tijdens de kerstdagen en op nieuwjaarsdag leegt HVC geen bakken. Let op: 
mogelijk worden de bakken rond de feestdagen op een eerder of later moment ge-
leegd. Kijk op tijd in de afvalkalender in de HVC afval-app of op www.hvcgroep.nl 
wanneer uw bak wordt geleegd.

Met ingang van 15 december is Nederland opnieuw in een lockdown gegaan. 
De volgende maatregelen gelden tot ten minste 19 januari.
• Ga alleen naar buiten met uw huishouden of met een groepje van maximaal 2 mensen.
• Ontvang thuis maximaal 2 personen van 13 jaar of ouder.
• De volgende locaties sluiten:
  o Winkels (behalve voor essentiële zaken zoals levensmiddelen)
  o Locaties van contactberoepen zoals kappers, nagelstudio’s, seksinrichtingen
  o Theaters, concertzalen, bioscopen, casino’s, etc.
  o Dierenparken, pretparken, etc.
  o Binnensportlocaties zoals sportscholen, zwembaden, sauna’s, wellness, etc.
  o Restaurants en cafés
• Hotels zijn open, maar restaurants en roomservice in een hotel zijn gesloten.
• Dringend advies om thuis te werken.
• Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën, en alleen buiten. Kinderen t/m 17 jaar 

mogen sporten in teamverband en mogen wedstrijden onderling spelen, maar ook  
alleen buiten.

• Het openbaar vervoer is alleen voor noodzakelijke reizen.
• Boek tenminste tot medio maart geen reizen naar het buitenland en ga ook niet naar 

het buitenland.
• Alleen (para)medische contactberoepen zijn toegestaan.
• Onderwijsinstellingen bieden voornamelijk onderwijs op afstand. De kinderopvang en 

buitenschoolse opvang zijn gesloten. Kinderen van ouders die een cruciaal beroep  
hebben, kunnen wel naar de basisschool of naar de kinderopvang en buitenschoolse 
opvang. Daarnaast mag er in alle vormen van onderwijs en uitzondering gemaakt  
worden voor het begeleiden van kwetsbare leerlingen en studenten.

Er zijn uitzonderingen:
• Op 24, 25 en 26 december mag u thuis 3 mensen van 13 jaar of ouder ontvangen.
• De zorg moet zoveel mogelijk toegankelijk blijven. Uitvoerders van (para)medische  

beroepen mogen doorwerken.
• Winkels die voornamelijk levensmiddelen verkopen, drogisterijen, apotheken,  

opticiens, audiciens, winkels voor reparatie en onderhoud mogen openblijven.  
Doe-het-zelfzaken mogen een afhaalfunctie inrichten.

• Servicepunten voor het ontvangen en versturen van pakketten mogen open blijven.
• Locaties voor zakelijke dienstverlening (banken, hypotheekverstrekking, makelaars) 

blijven open. Het loket van de gemeente, de rechtbank en andere overheidslocaties 
blijven ook open.

• Boeken afhalen bij bibliotheken blijft mogelijk.
• Buurthuizen blijven open voor dienstverlening aan kwetsbare mensen.
• Topsporters in de topsportcompetities mogen trainen en wedstrijden spelen. 

Maatregelen tijdens lockdown


