
Wat is uw ervaring met 
cybercriminaliteit?

Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving 
die getro en is door cybercriminaliteit. Denk 
daarbij aan oplichting via verkoopwebsites, 
WhatsApp of via datingsites, maar ook aan 
phishing, hacking en ransomware per sms 
of e-mail.  Dit kan helaas iedereen overko-
men. Door het delen van ervaringsverhalen 
wil Noord Holland Samen Veilig (NHSV), 
Slachto erhulp Nederland en gemeente Vel-
sen inwoners voor de gevolgen van cybercri-
minaliteit waarschuwen. U kunt daarbij hel-
pen. 

NHSV - een samenwerkingsverband tussen 
politie, Openbaar Ministerie en 34 gemeen-
ten (waaronder gemeente Velsen) – zoekt 
via de website www.hetslachto erspreekt.nl 
slachto ers van cybercriminaliteit die (ano-
niem) hun verhaal willen vertellen. Door 
ervaringsverhalen te delen vergroten we het 
bewustzijn rond de gevaren van cybercrimi-
naliteit. 

Meld uw verhaal
Bent u benadeeld door een vorm van cyber-
crime en wilt u (anoniem) uw verhaal met 
anderen delen en uw omgeving attenderen 
op de risico’s en gevolgen? 
Kijk dan op www.velsen.nl/wat-is-uw-er-
varing-met-cybercriminaliteit voor meer 
informatie. U kunt uw ervaring mailen naar 
info@nh-sv.nl. 

Delen van Limburg staan onder water als 
gevolg van enorme regenval. En dat leidt 
tot schade, overlast en ontreddering. Dat 
er in korte tijd zoveel regenwater viel, 
op sommige plaatsen 200 millimeter in 
twee dagen, is heel uitzonderlijk. Maar 
stel dat die hoeveelheid regen in Velsen 
was gevallen. Wat voor overlast zouden 
wij dan hebben? En hoe zouden we ons 
kunnen wapenen tegen zulke hoeveel-
heden regen? 

Gemeente Velsen heeft onderzocht op wel-
ke locaties overlast verwacht kan worden 
bij zowel heftige hoosbuien (waarbij er in 
een uur meer regen valt dan normaal in een 
maand), maar ook voor zeer langdurige re-
genval. De resultaten van dat onderzoek 
staan in de Klimaatatlas Velsen: https://
velsen.klimaatatlas.net/. Zie op de a� eeld-
ing de situatie aan het einde van een piekbui 
waarbij meer dan 70 millimeter valt in één 

uur. Deze bui kan ongeveer eens in de 100 
jaar voorkomen. In de klimaatatlas is ook te 
vinden welke gebouwen kwetsbaar zijn voor 
overstroming, welke wegen onbereikbaar 
worden en via welke route het water weg-
stroomt naar lagergelegen gebieden in de 
wijk. Ook droogte en hitte zijn te vinden in de 
Klimaatatlas. 

Lees meer over wat wij als gemeente Velsen 
doen om ons tegen water te beschermen, en 
wat u zelf kunt doen op: 
www.velsen.nl/wat-gebeurt-er-in-velsen-
als-er-heel-veel-neerslag-valt? 

Velsen is op weg naar een duurzame, klimaat-
neutrale gemeente. Een onderdeel daarvan is 
dat we aan de slag gaan met klimaatadapta-
tie. Dit doen we samen met inwoners, organi-
saties, instellingen en bedrijven. Samen gaan 
we voor een Duurzaam Velsen

Wat gebeurt er in Velsen 
als er heel veel regen valt?

 Gratis naar de 
speeltuin voor 
minimagezinnen
Spelen is leuk en bewegen is gezond. 
Ook voor kinderen die opgroeien in 
een gezin dat iets minder te beste-
den heeft moet dit mogelijk zijn. 
Heeft u kinderen tot 10 jaar en heeft 
u een laag inkomen? Uw kind komt 
dan in aanmerking voor een gratis 
seizoenkaart bij een van de volgen-
de speeltuinen:

Stichting ‘De Veilige Haven’, Heeren-
duinweg 6a, in IJmuiden 
Speeltuin Santpoort, Valckenhoefl aan 
2, Santpoort-Noord 
Speeltuin Zeewijk Natuurlijk, Denne-
koplaan 96, 1974 VC IJmuiden

Wilt u een aanvraag doen? Meer in-
formatie over deze regeling vindt u op 
www.velsen.nl/producten/gratis-naar-
de-speeltuin-voor-minimagezinnen 

Infopagina Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw 
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of 
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt 

Mededelingen

Beste Velsenaren, 
 
Toen we afgelopen maart de winter achter 
ons lieten, werden we geconfronteerd met 
de harde realiteit van corona. Na een korte 
tijd van verlichting in de zomer, zette half 
augustus de tweede golf in. Inmiddels is het 
november, de dagen worden donker en de 
volgende winter komt eraan. 

De afgelopen weken steeg het aantal besmet-
tingen snel in Nederland en in Velsen. De 
maatregelen zijn aangescherpt. Dat was en is 
nodig omdat meer besmettingen meer zieke 
medeburgers betekenen. De ziekenhuizen en 
de IC-afdelingen lopen vol. Velsen heeft

Een andere Facebook Live Sessie
Het is goed om hierover samen te spreken. 
Ik kijk altijd uit naar Facebook Live, waarin 
we bespreken over waar we samen doorheen 
moeten. Komende vrijdag om 16.00 uur zit ik 
opnieuw voor je klaar. Dit keer doen we het 
wel net anders. Voorheen sprak je alleen met 

mij, nu kun je ook vragen 
stellen aan wethouder 
Jeroen Verwoort. Hij 
gaat over de onze ge-
meenschap krijgen het 
zwaarder. 

Jouw burgemeester, 
Frank Dales

 

Het plantseizoen is aangebroken. Dit bete-
kent dat de beplanting aangebracht kan 
worden in de Kennemerlaan. In opdracht 
van gemeente Velsen is De Bie Buitenwerken 
hier deze week mee gestart. 
Bij de herinrichting van de Kennemerlaan is 
ruimte gemaakt voor 1.125 m2 extra groen. 
“Met deze extra beplanting nemen we weer 
een stap in het vergroenen van Velsen”, zegt 

wethouder duurzaamheid en groen Sebas-
tian Dinjens. “Groen zorgt ervoor dat water 
beter weg kan lopen en is belangrijk om wa-
teroverlast in de toekomst te voorkomen. 
En hoe meer groen hoe trotser bewoners 
zijn op hun buurt.”  In de plantvakken komt 
een mix van sierheesters en vaste planten te 
staan, waaronder een dwergvlinderstruik.  
Komend voorjaar gaat alles bloeien.

Het plantseizoen is aangebroken

Velsen wordt groener

Overkappingen MKB
Om ondernemers tijdens de coronacrisis 
zoveel mogelijk te ondersteunen, heeft 
het college op 3 november 2020 besloten 
om tijdelijke overkappingen bij MKB-
ondernemingen tot 1 april 2021 te gedo-
gen. Voor de horeca was deze regeling al 
eerder van kracht. 
Verschillende ondernemers stellen van-
wege de coronamaatregelen een maxi-
mum aan het aantal klanten in hun 
zaak. Hierdoor kan het  zijn dat klanten 
soms buiten moeten wachten voordat zij 
naar binnen kunnen. In de regenachtige 
herfst- en winterperiode kan het buiten 
wachten ertoe leiden dat mensen weglo-
pen. Voor ondernemers betekent dit ver-
lies aan omzet. Verschillende onderne-
mers (waaronder winkeliers) hebben 
aangegeven dat ze graag een tijdelijke 
overkapping bij hun onderneming willen 
plaatsen. Het college wil hier graag aan 
tegemoet komen. 
Meer informatie op www.velsen. nl

14 0255 info@velsen.nl velsen.nl gemeentevelsen gemvelsen gemeente_velsen

Met subsidie zonne panelen op het dak van uw bedrijf!
Heeft u al zonnepanelen geplaatst op uw bedrijfsdak door gebruik te maken van de SDE++ 
subsidie vanuit de Rijksoverheid? Zo niet, Vereniging GreenBiz IJmond kan u samen met 
bureau Over Morgen helpen bij de realisatie van een zonnestroominstallatie op uw dak. 
Tem. Edi cone la num idendi omnimi, quiatur modit dollo quae nis es quatior magnatio.
Meer informatie op: overmorgen.nl/verzilveruwdak/

Infopagina Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw  
buurt? Abonneer u op de e-mailservice, download de app of  
bekijk de berichten online op www.overheid.nl/overuwbuurt 
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Nieuws van de raad
Besproken in de sessies

    Kopje nieuws van de raad
  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

volupti consequodis abore que natureped 
quis doluptios rero occumqui in corro 
volor mo venecusdae ilite adist dolorpo 
rerature, tem sum aut aut miliquam cus, 
eossi doluptatur sum arum ut as magniet 
mincte omni dellenis provide nihilitia 
consecerovit quis eicte plaborr.

    Kopje nieuws van de raad
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    Kopje nieuws van de raad
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volupti consequodis abore que natureped 
quis doluptioo venecusdae ilite ads rero 
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mo venecusdae occumqui in corro volor 
mo venecusdae occumqui in corro volor 
mo venecusdae cus, eossi doluptatur sum 
arum ut ilite adist dolorpo rerature, tem 
sum aut aut miliquam cus, eossi dolupta-
tur sum arum ut as magniet mincte omni 
dellenis provide nihilitia consecerovit 
quis eicte plaborr.

    Kopje nieuws van de raad
  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

volupti consequodis abore que natureped 
quis doluptios rero occumqui in corro 
volor mo venecusdae ilite adist dolorpo 
rerature, tem sum aut aut miliquam cus, 
eossi doluptatur sum arum ut as mag-
niet mincte omni dellenis provide nihi-
litia consecerovit quis eicte plaborr. Ario 
verovid ea nati occumqui in corro volor 
mo venecusdae us inctis es qui odi o�cip-
sant est, ut fugia illupta turibus doluptatio 
commoluptas nost aut poreribea volupta-
tium imperum dolore perrum ut ea iunt 
lis quundelibus et esequiant .
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  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

volupti consequodis abore que natureped 
quis doluptios rero occumqui in corro 
volor mo venecusdae ilite adist dolorpo 
rerature, tem sum aut aut miliquam cus, 
eossi doluptatur sum arum ut as magniet 
mincte omni dellenis provide nihilitia 
consecerovit quis eicte plaborr.

    Kopje nieuws van de raad
  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

volupti consequodis abore que natureped 
quis doluptios rero occumqui in corro 
volor mo venecusdae ilite adist dolorpo 
rerature, tem sum aut aut miliquam cus, 
eossi doluptatur sum arum ut as magniet 
mincte omni dellenis provide nihilitia 
consecerovit quis eicte plaborr.

    Kopje nieuws van de raad
  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

volupti consequodis abore que natureped 
quis doluptioo venecusdae ilite ads rero 
occumqui in corro volor mo venecusdae 
ilite adist dolorpo rerature, tem sum aut 
aut miliquam cus, eossi doluptatur sum 
arum ut ilite adist dolorpo rerature, tem 
sum aut aut miliquam cus, eossi dolupta-
tur sum arum ut as magniet mincte omni 
dellenis provide nihilitia consecerovit 
quis eicte plaborr.

    Kopje nieuws van de raad
  De gemTi cusam alit faces exeremporro 

volupti consequodis abore que natureped 
quis doluptios rero occumqui in corro vo-
lor mo venecusdae ilite adist dolorpo rera-
ture, tem sum aut aut miliquam cus, eossi 
doluptatur sum arum ut as magniet minc-
te omni dellenis provide nihilitia conse-
cerovit quis eicte plaborr. Ario verovid 
ea natius inctis es qui odi o�cipsant est, 
ut fugia illupta turibus doluptatio com-
moluptas nost aut poreribea voluptatium 
imperum dolore perrum ut ea iunt lis qu-
undelibus et esequiant abo. At faccabo.In-
imillacit modistentis ipsus sinis et, sime 
experro te videbis dolorem delestotam si-
num assente niae si dita cum laboriaest a 
plitinum doloraesto ipsament facepedion 
cor aut laccab im et o�catur sit optatem 
et vendi dolorunt quame nonsequiam esto 
molut mo excepta temquia vollaut et que 
nossin cum sitia volestrum

ZETELVERDELING
Er zijn 33 raadsleden in Velsen. 
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Vraag zelf uw uittreksels 
en aktes aan

Heeft u een uittreksel met daarop uw 
persoonsgegevens nodig? Of een akte 
van de burgerlijke stand? Dat kunt 
u heel gemakkelijk via onze website 
regelen.

Er zijn bureaus die aanbieden dit voor u 
te regelen. Dit raden wij af. Uw aanvraag 
wordt niet sneller afgehandeld en het kost 
u meer geld. En dat is natuurlijk zonde. Een 
uittreksel of een akte versturen wij binnen 
6 werkdagen per post. U hoeft er niet voor 
naar het gemeentehuis. Meer informatie 
vindt u op www.velsen.nl/inwoner/identi-
fi catie-
rijbewijs-en-uittreksel.  

Afspraak maken 
Ook voor het maken van afspraken geldt 
dat u dit altijd het beste zelf kunt doen, via 
www.velsen.nl/producten/brp-uittreksel-
voorheen-gba. Heeft u geen internet? Of 
weet u niet hoe u dat moet doen? Dan kunt 
u altijd bellen, via (0255)567200.

IJmuiden is met het strand, de duinen 
en de haven een veelzijdige en aantrek-
kelijke plek om stedelijk te wonen en te 
ondernemen. Zeewijk en Oud-IJmuiden 
zijn door de vernieuwing van afgelopen 
jaren daar mooie voorbeelden van. In het 
gebied tussen het Pontplein en het Stad-
spark is alleen nog veel meer mogelijk 
voor bijvoorbeeld starters, gezinnen, ou-
deren en ondernemers. De urgentie om dit 
deel van IJmuiden klaar te stomen voor 
de toekomst wordt steeds groter. Met de 
vernieuwingsplannen van Woningbedrijf 
Velsen doet zich nu een unieke kans voor 
om IJmuiden een ander gezicht te geven. 
Daarom heeft de gemeente Velsen over 
het gebied nagedacht en de mogelijkheden 

uiteengezet in de gebiedsvisie Pont tot 
Park. Een exacte invulling is dit niet. Het is 
een denkrichting, de start van het gesprek. 
U kunt meedenken over de kwaliteitsslag 

die we in dit gebied kunnen maken door 
voor 4 september de enquête in te vullen 
via velsen.nl/pont-tot-park.  

Geef uw mening over de gebiedsvisie Pont tot Park

Ploggers Daan en Steef ‘ploggen’ in 
11 dagen langs de hele Nederlandse 
kust. Ploggen betekent dat je wandelt 
en tegelijkertijd zwerfvuil opruimt. 
Loopt u 27 juli mee op het strand van 
IJmuiden?

De wandeling is van IJmuiden naar Zand-
voort en in totaal ongeveer 8 km lang. U kan 
een deel meelopen of het hele traject. Ver-
zamelen is vanaf 10:00 uur bij Makai Beach 
(IJmuiden). Om 11:00 uur is de aftrap, en 
precies om 11.11 uur start de wandeling. 

Meld u snel aan via www.plogsack.com/
events!

Doe mee aan de beach clean up!



Aanvragen omgevingsvergunning

IJmuiden
• Linnaeusstraat 143, plaatsen dak-

opbouw (13/07/2021) 86046-2021
• Kennemerlaan 93, veranderen entree 

(13/07/2021) 86274-2021
• IJmuiderstraatweg 45, veranderen 

2e verdieping, realiseren dakterras 
(14/07/2021) 86851-2021

• Briniostraat 12, brandveilig gebruik 
(16/07/2021) 88058-2021

Velsen-Noord
• Wijkerstraatweg 251, legaliseren 

woningsplitsing in 3 appartementen 
(14/07/2021) 86947-2021

• Dijckmansstraat 4, plaatsen tuinhuis 
(14/07/2021) 86961-2021

Santpoort-Zuid
• Brederoodseweg 69, kappen 2 bomen 

(12/07/2021) 85635-2021

Santpoort-Noord
• Kerkerinklaan 4, vervangen erker en 

voordeurkozijn (11/07/2021) 84925-
2021

• Hoofdstraat 38, veranderen kap, plaat-
sen dakkapellen (voor- en achterzijde) 
(13/07/2021) 85944-2021

• Irissenstraat 3, vergroten 1e en 2e 
verdieping (14/07/2021) 86913-2021

• Biallosterskilaan 55, bouwen garage / 
berging met overkapping (14/07/2021) 
86939-2021

• Burgemeester Enschedelaan 66, 
kappen boom (15/07/2021) 87361-2021 
(Noodkap)

• Hoofdstraat 236, kappen 2 bomen 
(15/07/2021)

Velserbroek
• Ans Rosendahlstraat 28, plaatsen deur-

kozijn (voorzijde) (12/07/2021) 
85151-2021

• Zon bastion 5, inpandige verbouwing 
zorgcomplex met sloopwerkzaam-
heden (12/07/2021) 85384-2021

• Lepelaar 14, plaatsen dakkapel (voor- 
en achterzijde) (13/07/2021) 
86320-2021

• Aletta Jacobsstraat 19, plaatsen 
dakkapellen (voor en achterzijde) 
(15/07/2021) 87569-2021

Verlengen beslistermijn 
IJmuiden
• Zeeweg 113 en 115, bouwen kelder 

onder hotel (15/07/2021) 22237-2021
• Trawlerkade naast 8, uitbreiden vries-

huis, expeditieruimte en kantoorruim-
ten (15/07/2021) 55947-2021

• Kennemerlaan 224, wijzigen gebruik 
van winkel naar 2 appartementen 
(15/07/2021) 39067-2021

• De Rijpstraat 15B - 15D, vergroten van 
3 bedrijfunits en vervangen kozijnen 
(15/07/2021) 48609-2021

Ingetrokken aanvragen 
omgevingsvergunning
IJmuiden
• 4e Havenstraat 20, bouwen 1e verdie-

ping (13/07/2021) 28620-2021
• Vlissingenstraat 43, plaatsen 2 opslag-

containers (15/07/2021) 12008-2021
Velsen-Noord
• Kraandrijverstraat 43, op-/overslaan 

grond, zeven grond,  breken puin of 
asfalt, plaatsen vlaggenmasten en 
terreinafscheiding (15/07/2021) 
16942-2018

Santpoort-Noord
• Corantijnstraat 8, bouwen veranda 

(15/07/2021) 53445-2021

Verleende omgevingsvergunnin-
gen - reguliere procedure
IJmuiden
• Huygensstraat 67RD, legaliseren kamer-

gewijze bewoning (4 kamers, 4 perso-

nen) (13/07/2021) 59696-2021
• Doorneberglaan 234, plaatsen airco 

unit op het dak van een appartemen-
tenblok (13/07/2021) 71094-2021

• Snelliusstraat 21 RD, legalise-
ren splitsen woning in 2 woningen 
(15/07/2021) 22312-2021

• Pegasusstraat 40, wijzigen voorgevel 
(15/07/2021) 68617-2021

• Kortenaerstraat 59, plaatsen dakop-
bouw (15/07/2021) 80225-2021

• Kompasstraat 63, plaatsen dakopbouw 
(15/07/2021) 43988-2021

Velsen-Noord
• Grote Hout- of Koningsweg 6, 6A, 8, 

wijzigen gebruik horecagelegenheid 
naar 6 gestapelde woningen en vergro-
ten woningen (15/07/202149681-2021)

Santpoort-Zuid
• Van Dalenlaan 136, plaatsen dakkapel 

(voorzijde) (13/07/2021) 61256-2021
Santpoort-Noord
• Corantijnstraat 25, plaatsen overkap-

ping (zijtuin) (13/07/2021) 31517-2021
• Molenveltlaan 34, bouwen aanbouwen, 

veranderen kap, plaatsen dakkapellen 
(voor- en achterzijde) (13/07/2021) 
54214-2021

• Valckenhoefl aan 63, realiseren balkon 
(achterzijde) (13/07/2021) 69608-2021

Velserbroek
• De Zeiler 138, plaatsen dakopbouw 

(13/07/2021) 61305-2021
• De Weid 32, plaatsen dakkapel (voor-

zijde) (15/07/2021) 57885-2021

Geweigerde omgevingsvergunning
IJmuiden
• Kompasstraat 63, splitsen naar 2 

woningen (15/07/2021) 43988-2021

Santpoort-Zuid
• Anna van Burenlaan 8, legaliseren

overkapping en bijgebouw 
(13/07/2021) 43626-2021

Verleende standplaatsvergunnin-
gen APV artikel 5:15 
IJmuiden
• ‘’Bevolkingsonderzoek borstkanker’’, 

op maandag t/m zaterdag, van 19 april 
t/m 30 september 2021. Locatie: Ken-
nemerplein  (15/07/2021) 81073-2021

Velserbroek
• ‘Verkoop pizza’s’ , maandag t/m vrijdag, 

van 28 juli 2021 t/m 28 juli 2022, 
Locatie: parkeerterrein  Aurora Bastion 
(13/07/2021) 67078-2021

Verleende evenementenvergunnin-
gen APV artikel 2:10
IJmuiden
• ‘Strand6Daagse’: doorkomst Gemeen-

te Velsen 28 juli 2021 vanaf 11.00 uur 
tot 29 juli 2021 tot 11:00 uur, inclusief 
overnachting sportcomplex Planeten-
weg 271 (voetbalvereniging SVIJ) te 
IJmuiden (16/07/2021) 58997-2021

Velsen-Zuid
• Oefenwedstrijden Telstar, op 13 juli 

2021 van 13:00 tot 17:00 uur, op 20 juli 
2021 van 15:00 tot 19:00 uur, locatie: 
BUKO stadion, Minister van Houten-
laan 123  (13/07/2021) 80535-2021

Overige bekendmakingen
• Kapmelding van een Prunus aan de 

Valckenhoefl aan in Santpoort-Noord. 

Een papieren versie van de bekendmak-
ingen ligt bij: Gemeentehuis Velsen, 
Dorpshuis Het Terras, Buurtcentrum 
De Dwarsligger, Buurthuis De Brulboei, 
Wijkcentrum De Stek, Wijkcentrum De 
Hofstede, Bibliotheek IJmuiden, Biblio-
theek Velserbroek, uitleenpunt Huis ter 
Hagen en uitleenpunt de Moerberg.

Bekendmakingen

Informatie over corona
rijksoverheid.nl/corona
0800-1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over testen 
Coronatest.nl
0800-1202 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)

Informatie over vaccinatie 
coronavaccinatie.nl
0800 – 1351 (tussen 08.00 uur en 20.00 uur)
rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden

Corona nieuws

Informatie over thuisquarantaine
Rijksoverheid.nl/quarantaine
Website met contactgegevens hulp- en luisterlijnen  

Steunmaatregelen verlengd
Bent u ondernemer en heeft u nog geen of weinig inkomen door de coronacrisis? 
Vanwege de coronacrisis heeft de overheid het pakket met steunmaatregelen verlengd 
tot en met 30 september.  Deze verlenging van de Tozo kunt u nu aanvragen via 
www.velsen.nl/tijdelijke-overbruggingsregeling-zelfstandig-ondernemers-tozo. 
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inkomen door de coronacrisis minder is geworden. Deze regeling is ook verlengd. 
Meer informatie hierover leeft u op www.velsen.nl/tonk-uitkering

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Horeca

Coronamaatregelen tijdens de zomer 
 

Het aantal coronabesme�ingen stijgt sneller dan verwacht. Dat zorgt voor een onzekere zomer.  
Daarom gelden van 10 juli 6.00 uur ’s ochtends tot en met 13 augustus uit voorzorg extra maatregelen.

9 juli 2021

Klachten?  
 
Blijf thuis en laat je 
direct testen.

TestenHoud 1,5 meter  
afstand. 
 
Geef elkaar de ruimte.

 .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen

Basisregels
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Evenementen en cultuur

Vaste zitplaats verplicht. 

 
Maximaal 24 uur per evenement. 

 
Met coronatoegangsbewijzen  
2/3 van de bezoekerscapaciteit 
toegestaan. 1,5 meter afstand niet 
verplicht.

Algemeen Extra maatregelen per 10 juli:

Mondkapjesplicht

Maximaal aantal bezoekers 
a�ankelijk van de groo�e van de 
ruimte. 

 
1,5 meter afstand verplicht.

Horeca open tot 0.00 uur. 

 
Vaste zitplaats verplicht. 

 
Geen entertainment. 

 
Nachtclubs en discotheken dicht.

Winkelen en boodschappen

Reguliere openingstijden.

Recreatie

Reguliere openingstijden.

Sport

1,5 meter afstand niet verplicht 
tijdens het sporten. 

 
Met coronatoegangsbewijzen  
meer publiek toegestaan.

Werk

Werk maximaal de hel� van de 
werktijd op kantoor.

Reizen en vakanties

Bekijk actuele reisadviezen op 
wijsopreis.nl.

In het openbaar vervoer en 
personenvervoer. 

 
Op stations en vliegvelden. 

 

In het voortgezet onderwijs.

Een coronatoegangsbewijs kun je via de 
CoronaCheck-app of coronacheck.nl 
aanmaken met:  
• Een negatieve testuitslag van max. 40 

uur oud (per 13 juli max. 24 uur oud).  
• Een vaccinatiebewijs.  
• Een herstelbewijs van max. 6 maanden 

oud.

 .
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corona onder controle
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