
 
 

 
 
Vragen en antwoorden 31 maart 2020 
 
In verschillende gemeenten zien we dat het druk is bij de milieustraten. Wachttijden kunnen 
oplopen tot meer dan een uur. Dit leidt tot irritatie en onveilige situaties. Wat is het alternatief? 
 

• Stel je bezoek aan de milieustraat voor ieders veiligheid uit 

• Breng alleen grofvuil weg als het noodzakelijk is. Houd rekening met lange wachttijden. 
Milieustraten laten vaak maar een aantal mensen per keer toe 

• Maak een afspraak om grofvuil thuis te laten ophalen. Bij de meeste gemeenten kan dit 
kosteloos. Kijk op de gemeentelijke websites hoe je hier een afspraak voor maakt. 

 
Besluit je toch te gaan?  

• Kijk eerst op de website van uw gemeente voor de openingstijden 

• Sorteer thuis het afval zodat je snel het grofvuil kunt lossen. En niet onnodig op het perron 
heen en weer moet lopen 

• Kom ruim op tijd. Niet een half uur voor sluiting. De kans is groot dat  niet meer wordt 
toegelaten. 

 
Wat kunnen ondernemers doen als mensen zich in de winkel niet aan de maatregelen houden? 
Ondernemers kunnen mensen die zich in de winkel niet aan de instructies houden een winkelverbod 
geven. Hiermee wordt iemand voor een bepaalde periode de toegang tot de winkel ontzegd. 
Ondernemers kunnen zelf bepalen voor welke overlast of strafbare feiten een winkelverbod wordt 
uitgereikt. Zij kunnen dat mondeling en schriftelijk doen. Als iemand zich niet aan het winkelverbod 
houdt, pleegt die persoon huisvredebreuk. Een winkelverbod is maximaal een jaar geldig en geldt 
alleen voor de winkel waar het verbod is uitgereikt. 
 
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 en noodverordening Zaanstreek-
Waterland? 
Om de maatregelen die maandag 23 maart zijn afgekondigd te kunnen handhaven is de 
noodverordening aangepast. De afgelopen dagen hebben we hebben kunnen wennen aan deze 
nieuwe maatregelen. We hebben gezien dat de meeste mensen zich hieraan houden, en we hebben 
mensen aangesproken die met als er 3 of meer personen bij elkaar waren en geen 1,5 meter afstand 
hielden tot elkaar. Met de noodverordening kunnen we en zullen we vanaf vandaag daar dan ook 
strenger in optreden. Zowel politie als handhaving zetten wij hiervoor in. Je zult ze dan ook vaker op 
straat tegenkomen in heel Zaanstreek-Waterland. 
 
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, het verbod op evenementen en het samenscholingsverbod. Politie en gemeenten kunnen met 
deze noodverordening gemakkelijker optreden en boetes uitdelen als maatregelen worden overtreden. 
 
Waar komt er in onze regio een samenscholingsverbod? 
Het samenscholingsverbod geldt voor de hele regio Zaanstreek Waterland, er worden dus niet 
specifieke gebieden aangewezen. Dit betekent dat in de hele regio groepsvorming (al dan niet 
toevallig) in de publieke ruimte verboden is. Onder een groep wordt verstaan 3 of meer personen 
(oftewel: méér dan 2 personen) die daarbij geen afstand van 1,5 m houden.  
Er is geen sprake van groepsvorming als het gaat om personen die een gezamenlijk huishouden 
vormen.  
Er is ook geen sprake van groepsvorming als kinderen tot en met 12 jaar samenspelen onder toezicht 
van een of meer ouders of voogden. Mits de ouders en/of voogden onderling wél 1,5 m afstand 
bewaren. 
 
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/aanvullende-maatregelen-23-maart
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/aanvullende-maatregelen-23-maart


 
 

 
 
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. 
 
Welke evenementen mogen niet meer doorgaan?  
Het kabinet heeft aangekondigd dat alle evenementen met een vergunnings- en meldplicht worden 
verboden tot 1 juni, ook die met minder dan 100 personen. Dat betekent dat in onze regio dus ook alle 
evenementen tot 1 juni worden afgelast. 
 
Welke bijeenkomsten mogen niet meer doorgaan? 
Tot en met 6 april worden alle overige samenkomsten verboden, waarbij enkele uitzonderingen 
gelden: 
alle samenkomsten (dus ook theaters en bioscopen) zijn tot en met 6 april verboden, tenzij: 

• Het gaat om een samenkomst die nodig is voor de continuering van de dagelijkse 
werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties. Mits die onder de 100 
personen is en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen. 

• Het gaat om een wettelijke verplichting, zoals vergaderingen van volksvertegenwoordigers en 
sommige aandeelhoudersvergaderingen. Mits die onder de 100 personen zijn en er onderling 
1,5 meter afstand kan worden genomen. 

• Het gaat om een religieuze of levensbeschouwelijke bijeenkomst. Mits die onder de 30 
personen is en er onderling 1,5 meter afstand kan worden genomen. 

• Het gaat om uitvaarten en huwelijken. Mits die onder de 30 personen is en er onderling 1,5 
meter afstand kan worden genomen. 

 
Hoe zit het dan met de scholen, gaan die na 6 april ook weer open? 
Dat hangt af van de resultaten van een onderzoek dat de RIVM doet naar de besmettelijkheid onder 
kinderen. Het sluiten van de scholen geldt voorlopig tot en met 6 april. Daarvoor wordt besloten over 
het al dan niet verlengen van de maatregel en of de scholen gesloten blijven. 
 
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. 
Iedere gemeente kijkt zelf per markt of de 1,5 meter afstand te handhaven is. Als dat niet het geval is 
kan de markt gesloten worden. 
 
Landelijke richtlijnen over afstand houden: 
 
Wat is social distancing? 
Door social distancing, ook wel sociale afstand genoemd, heb je minder contact met anderen. Of je 
houdt afstand tot anderen. Hierdoor is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten. Voorbeelden zijn 
bijvoorbeeld: thuiswerken, gespreide werktijden als thuiswerken niet mogelijk is, thuisblijven met 
luchtwegklachten en het mijden van plekken waar meer dan 3 mensen bij elkaar komen. 
 
Wat betekent ‘afstand houden vanwege het coronavirus’? 

• Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer je niet thuis kunt werken, 
voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit 
niet in een groep. 

• Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en 
groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen bij elkaar (buiten het eigen gezin) en 
houd ook dan afstand tot elkaar. 

 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/maatregelen-en-handhaving


 
 

 
 
Op bezoek 

• Een kopje koffie bij een vriend of vriendin? Dat kan, maar met maximaal 3 personen en houd 
1,5 meter afstand. Ga zo min mogelijk op bezoek bij ouderen en mensen met verminderde 
weerstand. Zij vormen een risicogroep. Zoek liever op andere manieren contact, zoals 
telefonisch, via videobellen of schrijf eens een brief. 

• Ben je 70-plusser of heb je een verminderde weerstand? Blijf thuis en ontvang zo min 
mogelijk bezoek; probeer eens moderne communicatievormen zoals videobellen. 

• Een verjaardag of een ander feestje vieren? Het dringende advies is om het vieren van 
feestjes voorlopig uit te stellen. 

 
Dagelijks leven en boodschappen doen 

• Hardlopen of fietsen met vrienden? Ga liever alleen. Wilt u toch afspreken, doe dat dan met 
maximaal drie personen houd altijd 1,5 meter afstand. 

• Boodschappen doen? Dat kan. Ga alleen, vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand tot 
andere mensen. 

• Eten bestellen? Ook dat is mogelijk. De bezorgdienst zal het eten contactloos aan huis 
bezorgen. 

• Eten afhalen in een afhaalrestaurant of snackbar? Dat kan, als je drukte uit de weg gaat en 
zorgt dat je niet met andere mensen dicht o p elkaar staat. Ook coffeeshops zijn open voor 
afhaalbestellingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 


