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Informatiebrief aan de Raad 

Zaaknummer: Z/20/041206 

Documentnummer: 186701 

Datum: vrijdag 24 april 2020 

Onderwerp: Versoepeling coronamaatregelen: kinderen kunnen weer 

sporten 

Bijlage(n): geen 

 

Geachte Raad, 

 

We staan aan het prille begin van een weg terug uit de coronacrisis. Het aantal Wassenaarders dat 

is opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van corona, is gestagneerd. Dat geeft hoop, maar we 

blijven voorzichtig. Immers: voorzichtigheid nu, is beter dan spijt achteraf. Corona is, vooral voor de 

kwetsbare ouderen, een grote bedreiging. Die is voorlopig nog niet geweken. Door te zorgen dat we 

het virus zo weinig mogelijk kans geven zich te verspreiden dragen we bij aan hun bescherming.  

 

Daarom blijven we thuiswerken, bewaren we anderhalve meter afstand tot elkaar en komen we zo 

min mogelijk buiten. En omdat we ons de afgelopen tijd al zo goed aan deze maatregelen hebben 

gehouden, zien we dat we nu kleine stapjes vooruit kunnen zetten. Op 11 mei openen de basisscholen 

weer hun deuren en vanaf aanstaande woensdag kunnen kinderen weer buiten sporten. Dit laatste 

valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente en in deze brief leest u meer over de wijze 

waarop dit wordt uitgevoerd. 

 

Veilig sporten 

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen minder vaak getroffen worden door het 

coronavirus dan volwassenen en dat hun ziektebeelden milder zijn. Om die redenen heeft het kabinet 

besloten dat de situatie veilig genoeg is voor kinderen om weer met elkaar te mogen sporten. Om 

die veiligheid te garanderen, is er een aantal randvoorwaarden opgesteld: 

 

• Er mag alleen buiten worden gesport; 

• Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen anderhalve meter afstand tot elkaar te houden; 

• Jongeren van 13 tot en met 18 jaar moeten wel anderhalve meter afstand tot elkaar 

bewaren; 

• Er mag alleen gesport worden onder herkenbare begeleiding; 
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• Er mag alleen getraind worden: wedstrijden met andere clubs zijn niet toegestaan; 

• Er mogen geen ouders langs de lijn staan; 

• De kantine, kleedkamers en douches blijven gesloten; 

• De activiteiten hebben betrekking op sport en spel: buitenactiviteiten van de scouting zijn 

dus ook toegestaan. 

 

Uitvoering en naleving 

Na bekendmaking van de versoepeling van de maatregelen, hebben we direct contact gezocht met 

de buitensportverenigingen in Wassenaar. Dat zijn er ongeveer 20. Wij hebben hun gevraagd om de 

gegevens aan te leveren waaruit blijkt hoe zij invulling geven aan de versoepeling. U kunt hierbij 

denken aan de trainingsdagen en -tijdstippen, de gebruikte trainingsvelden, de wijze waarop de 

begeleiders te herkennen zijn en de manier waarop de logistiek wordt geregeld (het halen en brengen 

van de kinderen). De aangeleverde gegevens worden getoetst aan de voorwaarden zoals we die 

hierboven geschetst hebben. Samen met de verenigingen, vrijwilligers en ouders/verzorgers zorgen 

we ervoor dat kinderen op een veilige manier kunnen sporten. 

 

Zoveel mogelijk kinderen laten sporten 

Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen gebruik kunnen maken van de mogelijkheid 

om weer met elkaar te sporten. Daarom hebben we de buitensportverenigingen ook gevraagd of 

binnensportverenigingen gebruik zouden kunnen maken van hun buitensportaccommodatie en of 

kinderen die geen lid zijn van een sportvereniging ook kunnen meesporten. De 

buitensportverenigingen gaan uiteraard eerst zelf aan de slag met het oppakken van de trainingen 

van hun eigen leden volgens de nieuwe regels. Als dat goed verloopt, hopen we de 

buitenaccommodaties ook open te kunnen stellen voor andere verenigingen en proberen we kinderen 

die geen lid zijn van een sportvereniging ook de mogelijkheid te bieden om mee te kunnen sporten. 

Nadere info volgt zodra de verenigingen hebben laten weten hoe zij een en ander gaan vormgeven. 

 

Tot slot 

Wekenlang hebben we geleefd in een wereld van onzekerheid. We zijn er nog lang niet, maar we 

zijn op de weg terug.  

 

Voorzichtig aan pakken we delen van ons “normale” leven weer op. Scholen openen hun deuren, 

kinderen kunnen weer sporten. Dit geeft hoop. Maar om het te laten slagen, is de grootste 

voorzichtigheid geboden. Door met elkaar vol te houden en besmettingen te voorkomen, vergroten 

wij met elkaar de kansen voor onze ondernemers om weer meer ruimte te krijgen om geld te 

verdienen. 

 

We houden ons aan de regels. We houden afstand. We denken om elkaar. Zo kunnen we steeds 

een stukje verder kijken richting de toekomst. 
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Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 

gemeentesecretaris burgemeester 

 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 


