26 maart 2020
Noodverordening Twentse gemeenten 26 maart 2020 vanwege corona-virus
De regering heeft maandag 23 maart nieuwe en strengere maatregelen afgekondigd om de
verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. In Twente hebben we daarom een aantal
maatregelen aangescherpt in de noodverordening. Deze maatregelen gelden voor de
gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof
van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden.

Het belangrijkste uitgangspunt is: We willen vermijden dat er een toestroom ontstaat
van grote groepen mensen die te dicht op elkaar staan. Op die manier willen we
verdere verspreiding van het coronavirus tegengaan en voorkomen dat meer
mensen gebruik moeten gaan maken van de zorg in Twente (ziekenhuizen,
huisartsen).
Daarom is de belangrijkste boodschap: blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar
buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor
anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Hou
altijd 1,5 meter afstand.

Wat houdt de noodverordening in?
Hieronder staan in het kort de belangrijkste verbodsbepalingen uit de noodverordening van
26 maart 2020. De noodverordening heeft geen einddatum. De voorschriften blijven geldig
tot de noodverordening wordt ingetrokken. Zodra de capaciteit voor de reguliere
gezondheidszorg weer voldoende is, wordt bekeken of de noodverordening nog van kracht
moet blijven. Daarbij volgen we de aanwijzingen van het kabinet.
Markten en standplaatsen
In Twente kunnen alleen kleine markten met maximaal 10 standplaatsen doorgaan. Daar
mogen alleen levensmiddelen verkocht worden. Houd 1,5 meter afstand van elkaar als u
moet wachten bij een kraam. De standplaats van de visboer of snackkraam bij een
winkelcentrum kan er gewoon staan. Uiteraard geldt ook hier weer de afstandseis.
Vakantieparken, campings en camperplaatsen
In de noodverordening is besloten dat vakantieparken, campings en camperplaatsen
gesloten worden. Dit is gedaan om te voorkomen dat er een extra toestroom van toeristen en
recreanten naar Twente komt. Op die manier willen we verdere verspreiding van het
coronavirus tegengaan en voorkomen dat meer mensen gebruik moeten maken van de
zorg in Twente (ziekenhuizen, huisartsen).
Wat betekent dit?
• Mensen die niet-recreatief in een vakantiehuisje verblijven, bijvoorbeeld vanwege een
verhuizing, verbouwing, echtscheiding of permanente bewoning, mogen blijven. Ook
arbeidsmigranten kunnen blijven. Let op: de plaatselijke regels over permanente
bewoning van vakantieverblijven in het kader van het bestemmingsplan, blijven
gewoon geldig.
• Recreatief en toeristisch verblijf is niet toegestaan. Dat geldt onder andere voor
vakanties en gebruik van seizoensplaatsen. Gasten die al aanwezig zijn, krijgen
tot uiterlijk zondagavond, 29 maart 2020,18.00 uur de tijd om te vertrekken. Gasten
die nog niet zijn gearriveerd, mogen ook niet komen.

•

Seizoensplaatshouders mogen hun seizoensplaats opbouwen, hun caravan brengen
of de plek onderhouden, maar verblijven mag niet. Uiteraard geldt ook bij deze
activiteiten: niet met een groep en let op de eis van anderhalve meter afstand.

Evenementen en samenkomsten
• Alle evenementen en samenkomsten zijn verboden. Zowel buiten als binnen. Dus
ook drinkketen en studentenfeestjes zijn verboden. Thuis geldt: maximaal drie
mensen bij elkaar (buiten het eigen gezin) en houd ook dan afstand tot elkaar.
Een uitzondering geldt voor:
➢ een bijeenkomst die nodig is om het dagelijks werk te doen bij instellingen,
bedrijven en andere organisaties. Daarbij mogen niet meer dan 100 personen
aanwezig zijn. En onderling moet men 1,5 meter afstand kunnen houden.
➢ een wettelijke verplichting, zoals een raadsvergadering. Daarbij mogen niet
meer dan 100 personen aanwezig zijn. En onderling moet men 1,5 meter
afstand kunnen houden.
➢ een religieuze of levensbeschouwelijke bijeenkomst, zoals een kerkdienst of
een dienst in de moskee. Daarbij mogen niet meer dan 30 personen aanwezig
zijn. En onderling moet men 1,5 meter afstand houden.
➢ uitvaarten en huwelijken. Daarbij mogen niet meer dan 30 personen aanwezig
zijn. En onderling moet men 1,5 meter afstand houden.
Groepsvorming
• Het vormen van een groep (al dan niet toevallig) in de openbare ruimte is niet
toegestaan. Een groep bestaat uit drie of meer mensen, die geen afstand van 1,5
meter houden. Het eigen gezin valt hier niet onder. Van verboden groepsvorming is
sprake als drie of meer mensen niet de 1,5 meter afstand in acht nemen en zij geen
huishouden vormen.
Verbod op het open zijn van:
• Alle eet- en drinkgelegenheden. Dus restaurants, cafés en cafetaria’s. Met
uitzondering van de afhaalfunctie.
• Sport- en fitnessclubs, waaronder ook zwembaden en sportvelden.
• Sauna’s en andere vormen van welness.
• Sexclubs.
• Coffeeshops, behalve de afhaalfunctie. Wiet afhalen mag dus wel, maar u mag het
niet binnen gebruiken. Hou 1,5 meter afstand van elkaar in de rij.
• Casino’s en speelhallen.
• Kapsalons en nagelstudio’s.
• Scholen en kinderopvang Een uitzondering geldt voor kinderen van ouders die
werken in cruciale beroepen of voor vitale processen (zie: www.rijksoverheid.nl). Zij
kunnen opgevangen worden op school en/of kinderopvang.
Contactberoepen
Uitoefenen van een contactberoep is verboden. Dat zijn beroepen waarbij u geen 1,5 meter
afstand met uw klant kunt houden. Denk aan masseurs, kappers, nagelstylisten, escortservices en rijinstructeurs. Een uitzondering geldt voor zorgverleners, zoals een
fysiotherapeut. Daar mag u op doktersvoorschrift naar toe.
Bezoeken verpleeghuizen
Het bezoeken van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen voor ouderenzorg is
verboden. Ook familie mag niet op bezoek. Een uitzondering geldt als een naaste op sterven
ligt. Dan is bezoek toegestaan.
Nog wel open/toegestaan
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Maaltijden mogen thuis worden bezorgd.
Eten afhalen mag ook, bijvoorbeeld een pizza of ijsje, maar hou 1,5 meter afstand
van elkaar in de rij.
Bedrijfskantines die niet voor publiek toegankelijk zijn. Ook bedrijfscatering is
toegestaan.
Hotels mogen eten serveren aan hotelgasten.
Kinderen tot en met 12 jaar mogen samen spelen. Maar alleen onder toezicht van
een of meerdere ouders, die onderling 1,5 meter afstand bewaren.
Parken en natuurgebieden. Ook daar geldt de regel van 1,5 meter afstand houden.
Winkels en openbaar vervoer. Ook daar geldt de regel van 1,5 meter afstand houden.

Verspreiding virus remmen
Door deze maatregelen hopen we de verspreiding van het virus te remmen. En hopen we te
voorkomen dat veel mensen tegelijk ziek worden en een beroep doen op onze ziekenhuizen
en zorginstellingen. Als mensen zich niet aan deze maatregelen houden, maakt de
noodverordening optreden tegen overtreders mogelijk. Zo kunnen boetes worden afgegeven
aan groepen van drie of meer mensen. die niet de 1,5 meter afstand in acht nemen.
Het kabinet heeft al veel maatregelen afgekondigd. De wettelijke uitvoering daarvan wordt
geregeld in noodverordeningen. Die worden vastgesteld door de voorzitters van de
Veiligheidsregio’s. De kabinetsmaatregelen veranderen regelmatig. Dat betekent dat er
steeds nieuwe noodverordeningen moeten worden gemaakt. De meest recente is
vastgesteld op donderdag 26 maart.

Aan deze verkorte versie kunt u geen rechten ontlenen. U kunt de officiële noodverordening
van de Veiligheidsregio Twente lezen via https://vrtwente.nl/actueel/aangescherptenoodverordening-van-kracht/ .
Meer informatie over de landelijke maatregelen staat ook op
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-peronderwerp/maatregelen-en-handhaving

