
Noodverordening? Dit staat erin.  
Sinds 29 april is in Midden en West-Brabant en dus ook in Bergen op Zoom een aangepaste Noodverordening 
van kracht. De wetstekst van die noodverordening is natuurlijk leidend, maar wat betekent de 
noodverordening in gewone taal? We lichten de belangrijkste zaken toe. 
  
Bijeenkomsten   

• Je mag geen samenkomsten organiseren of eraan deelnemen.  
Er zijn een paar uitzonderingen mogelijk, maar alleen als iedereen daarbij tenminste 1,5 meter afstand van 
elkaar houdt. Dit zijn die uitzonderingen:  
- Gemeenteraadsbijeenkomsten met maximaal 100 mensen.  
- Bijeenkomsten die nodig zijn voor de dagelijkse werkzaamheden van bedrijven waarbij niet meer dan 100 

mensen aanwezig zijn.  
- Uitvaarten en huwelijken als daar niet meer dan 30 mensen bij zijn.  
- Godsdienstige bijeenkomsten als daar niet meer dan 30 mensen bij zijn.  

• Evenementen zijn tot 1 september verboden.  
 
Sporten 
Buiten sporten en bewegen door kinderen onder de 19 jaar mag, als ze begeleid worden door 
sportverenigingen of sportprofessionals. Die professionals zijn bijvoorbeeld sportleraren, buurtcoaches of 
cultuurcoaches. 
Voor kinderen van 13 tot en met 18 geldt de 1,5 meter afstand. Ook tijdens het sporten en bewegen. 
Wedstrijden in teamverband/teamsporten zijn voor deze groep niet toegestaan.  
Toeschouwers (en dus ook ouders) zijn niet toegestaan bij het sporten en bewegen door kinderen. Douchen 
doe je thuis. 
 
Afstand houden  

• Vorm geen groepen (max. 2 personen) en houd steeds minimaal 1,5 meter afstand van elkaar. Er zijn 
uitzonderingen:  
- Mensen uit hetzelfde huishouden.  
- Spelende kinderen onder de 12 

o Als ze onder toezicht van hun ouder(s) samen spelen, maar de ouders van die kinderen moeten 
daarbij wel 1,5 meter afstand houden van elkaar.  

o Als ze sporten en bewegen onder begeleiding sportvereniging of sportprofessionals 
  
Gesloten zaken  

• Eet- en drinkgelegenheden en coffeeshops moeten gesloten zijn. Het is ook niet toegestaan om in die 
gelegenheden achter gesloten deuren bijeen te komen. Afhalen van eten en drinken, softdrugs mag wel als je 
minimaal 1,5 meter afstand houdt. Blijf zo kort mogelijk   

• Sport- en fitnesszaken, sauna’s, seksinrichtingen, gokhallen en casino’s moeten gesloten 
zijn. Instellingen voor topsport mogen wel open zijn 

• Je mag geen contactberoepen uitoefenen. Dit zijn onder andere kappers, masseurs, escortservices en 
rijinstructeurs. Op doktersvoorschrift naar de fysio mag wel.  
  
Verboden gebieden  

• De voorzitter van de veiligheidsregio kan gebieden of locaties sluiten. Je mag er dan niet in behalve 
als je er woont of er noodzakelijk moet werken.  
  
Scholen   
De basisscholen gaan 11 mei weer voor de helft van de tijd open. Tot 11 mei alleen voor opvang van kinderen 
van ouders in cruciale beroepen of vitale processen.  
Het voortgezet onderwijs blijft nog dicht behalve voor toetsen en examens, maar wel met passende 
beschermingsmaatregelen.   
  
Kinderopvang  
De kinderopvang gaat 11 mei weer open. Tot 11 mei alleen voor opvang van kinderen van ouders in cruciale 
beroepen of vitale processen.   
  
(Ouderen)zorginstellingen  



• Je mag niet meer binnen in een (ouderen)zorginstelling om mensen te bezoeken. 
 
Campings en vakantieparken 

• Overnachten en overnachtingen aanbieden op (mini)campings, recreatieparken, maar ook in o.a. Bed & 
Breakfasts, Airbnb’s, jachthavens en hotels mag weer. 

• Toiletten, douches en wasgelegenheden op recreatieparken, kampeerterreinen, maar ook bij parken, 
natuurgebieden en stranden moeten nog steeds gesloten zijn. 


