
CZ gemeente Utrecht 
 
Woensdag 6 mei heeft het kabinet een versoepeling van de maatregelen om het coronavirus te 
bestrijden aangekondigd. Vandaag is de aangepaste noodverordening van de Veiligheidsregio Utrecht 
gepubliceerd.  
  
Op dit moment weten we dat culturele activiteiten in gebouwen helaas nog niet aan de orde zijn. Wel 
zijn er nieuwe mogelijkheden om buiten cultuur te maken, vooral voor jeugd. Wij begrijpen dat u 
vragen heeft over de opstart van die activiteiten, hoe dit aan te pakken en wat de gemeente daarin 
betekent. Met onderstaande informatie hopen we u daarin verder op weg te helpen. 
  
Bij opstart van activiteiten 

1.   Volg de algemene regels van het Rijk en de noodverordening VRU. 
2.   Volg de richtlijnen (protocol) van uw eigen branche. 
3.   Maak zelf een concreet plan voor op de werkvloer met eigen huisregels. 
4.   U bent zelf verantwoordelijk voor naleving van de regels in het gebouw. Voorkom drukte in en buiten 

het gebouw. We gaan uit van uw eigen professionaliteit, besef van verantwoordelijkheid en gezond 
verstand. 

5.   Bij dilemma’s denken we natuurlijk mee. 
6.   Bij klachten zullen, net als gebruikelijk was vóór de coronaperiode, toezichthouders komen 

controleren. 
  
Buiten cultuur maken 

•       Het LKCA adviseert het Sportprotocol van NOC*NSF aan te houden. Hierin staat waar u allemaal op 

moet letten als u buiten gaat sporten en bewegen. Bekijk altijd de meest actuele versie. 
•       In de noodverordening is bepaald dat sporten in groepen voor volwassenen, en sporten voor 

jongeren tot 18 jaar onder begeleiding, is toegestaan in de openbare ruimte. Binnenlocaties moet 
gesloten blijven (ook bij bijvoorbeeld onverwacht slecht weer). 

•       Voor buiten kunst- en cultuuractiviteiten organiseren, gelden dezelfde voorwaarden als voor begeleid 

buiten sporten en bewegen voor jeugd. De voorwaarden voor buiten sporten en bewegen voor 
volwassenen, gelden ook voor dans. 

•       Voor iedereen vanaf 13 jaar geldt de huidige regel om 1,5 m afstand te houden. 
•       Er mag geen publiek of toeschouwers aanwezig zijn. Ouders mogen hun kinderen brengen en halen, 

maar niet wachten tijdens de les. 
•       Gebruiken verschillende mensen dezelfde materialen, zorg er dan voor dat die bij elke wissel 

gereinigd en ontsmet worden. 
•       Houd rekening met de buurt en omwonenden als het gaat om veiligheid en volume van de muziek. 
•       We verwachten dat het best druk kan worden op sommige plekken in de openbare ruimte. Wij vragen 

u uw eigen verantwoordelijkheid te nemen en mogelijke overlast voor de buurt te voorkomen. Als u 
merkt dat het op een plek of tijdstip erg vol of druk is, dan kunt u uw activiteiten op een andere plek of 
tijdstip organiseren. 
Let op, de informatie in deze e-mail is aan verandering onderhevig op basis van nieuwe inzichten en 
besluiten. 
  
Houd zelf ook goed de informatie van het Rijk en de Veiligheidsregio Utrecht in de gaten. Ook de 
websites van het LKCA,Cultuurconnectie en Koornetwerk Nederland (over samen zingen) geven 
informatie. En abonneer u op onze nieuwsbrief via onze website. 
  
Bij vragen, mail gerust. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
https://vru.nl/images/ghor_covid-19/noodverordening_covid-19_veiligheidsregio_utrecht_11_mei_2020.pdf
https://nocnsf.nl/sportprotocol
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus
https://www.lkca.nl/artikel/wat-mag-wel-en-niet-voor-cultuureducatie-en-cultuurparticipatie/
https://www.cultuurconnectie.nl/blijf-op-de-hoogte/nieuwsbrieven
https://koornetwerk.nl/category/corona/
https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/vrije-tijd/cultuur-en-coronaperiode/


https://www.cultuurconnectie.nl/actueel/nieuws/covid-19-

pandemie/branchespecifiek/protocol 

 

De les-/cursusruimte voor les in groepen 
• Het maximumaantal cursisten (behalve zingen en blazen) dat in een groep deel kan 

nemen, is afhankelijk van het deel vrije vloeroppervlak in de ruimte. Bijvoorbeeld: er 
passen maximaal 11 cursisten/leerlingen in een lege ruimte van 5x6 meter. 
Berekenmethode: meet van de lesruimte de hoeveelheid vrij vloeroppervlak. Dan de 
ruimte verdelen in vlakken van 1,5 bij 1,5 meter. Staan er kasten of tafels in, dan moet de 
ruimte die deze objecten innemen worden afgetrokken van het vloeroppervlak van het 
lokaal. 

• • Voor groepen zangers en blazers geldt het advies om voorlopig nog niet samen te 
repeteren (zie verder protocol onder IV). Door experts is nog geen eenduidig antwoord 
gegeven op de vraag of samen musiceren (zingen of blazen) risico’s van besmetting 
meebrengt. Onder andere de Technische Universiteiten van Delft en Eindhoven doen 
daar momenteel onderzoek naar. Volgens een eerste bericht is een onderlinge afstand 
van 1,5 meter voor zangers of blazers onvoldoende om besmetting via druppels en 
aerosolen te voorkomen. Vermoedelijk zullen de besmettingsrisico’s bij buiten 
musiceren minder zijn dan bij binnen, maar ook daarover is nog geen duidelijkheid. We 
adviseren daarom voorlopig nog niet in groepen samen te musiceren (met 
blaasinstrument en zang). We volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen 
actualisaties melden. Informatie over het onderzoek is te vinden op www.virmus.nl 

• • Zorg voor een goede ventilatie, door gebruik van aanwezige ramen, door lucht toe te 
voegen in ruimtes zonder ramen, door de luchtvochtigheid op peil te houden en de lucht 
regelmatig te verversen. Gebruik géén airconditioning omdat dit de lucht in de ruimte 
alleen rondpompt en niet zorgt voor ventilatie. Er is op dit moment nog onvoldoende 
wetenschappelijke onderbouwing voor de te nemen maatregelen. Er wordt momenteel 
versneld onderzoek gedaan naar de wisselwerking van deze factoren met de 
verspreiding van het virus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.virmus.nl/


informatie gemeente Houten.nl 

 

De bibliotheek, bioscopen en culturele instellingen 

De bibliotheek gaat vanaf 25 mei weer open. Tot die tijd kun je gebruik maken van de online 

bibliotheek of, als dat niet gaat, van de afhaalbibliotheek. 

Zie https://www.bibliotheeklekijssel.nl/ voor de meest actuele informatie. 

Naar verwachting mogen bioscopen en culturele instellingen per 1 juni open. Dit onder de 

volgende voorwaarden: 

• Er is een maximum van 30 mensen per zaal. 

• Bezoekers moeten reserveren of zich aanmelden 

• Vooraf vindt een check plaats om in te schatten of er risico’s zijn. 

 

 
 

https://www.bibliotheeklekijssel.nl/
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