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Gemeenteraad van Albrandswaard 
p/a de griffie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uw brief van:  Ons kenmerk: 174502 
Uw kenmerk:  Contact: Bogisch 
Bijlage(n): 1  Doorkiesnummer: +31105030524 
  E-mailadres: c.bogisch@bar-organisatie.nl 
  Datum: 29 mei 2020 
  

Betreft: : RIB update coronavirus 
 

Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING  
Woensdag 20 mei 2020 heb ik u geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen in de aanpak om verdere 
verspreiding van het coronavirus, COVID-19, tegen te gaan. Graag stel ik u hierbij op de hoogte van de 
laatste ontwikkelingen. 
 
KERNBOODSCHAP 

1. Woensdagavond heeft het kabinet een verdere versoepeling van de coronamaatregelen 
aangekondigd (bijlage). Vanaf 1 juli mogen sportscholen en fitnessclubs, sauna’s en wellness, 
sport- en verenigingskantines, en casino’s en speelhallen weer open. De versoepelingen gaan 
alleen door als het verantwoord is.  

2. De nieuwe noodverordening van de regio Rotterdam-Rijnmond wordt binnenkort verwacht.  
3. Op 11 mei is begonnen met een voorzichtige versoepeling van het bezoekverbod in één 

verpleeghuis per GGD-regio. Op basis van de resultaten wordt vanaf 25 mei een versoepeling 
van het bezoekverbod in verpleeghuizen breder mogelijk. Dit onder de voorwaarde dat de 
deelnemende instelling voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen (o.a. één vaste bezoeker per 
bewoner). Elke zorgaanbieder die het bezoekverbod wil en kan versoepelen, meldt dit bij de 
GGD. De GGD blijft het aantal infecties en nieuwe uitbraken monitoren. 

4. Het testbeleid wordt vanaf 1 juni verder uitgebreid. Iedereen met milde klachten die mogelijk 
duiden op het coronavirus, kan vanaf 1 juni via een landelijk nummer een afspraak maken om 
zich te laten testen bij de GGD. Verlies van reuk- of smaakvermogen is toegevoegd aan de lijst 
van klachten die kunnen duiden op besmetting met het coronavirus. 

5. De laatste informatie met betrekking tot het aantal besmettingen in Albrandswaard vindt u via 
RIVM.nl. Tot vandaag zijn er acht inwoners uit Albrandswaard overleden. De GGD neemt contact 
met mij op, zodra een stijging van het aantal besmettingen onrust kan veroorzaken of nadere 
maatregelen nodig zijn. 

6. Het beeld in het openbaar gebied in Albrandswaard blijft constant. De maatregelen rondom het 
coronavirus worden in het algemeen goed opgevolgd. Het feit dat de parkeerplaatsen allemaal 
weer opengesteld waren en het mooie weer met Hemelvaartsdag zorgde wel voor veel drukte op 
het recreatiegebied Johannapolder. De 1,5 meter afstand werd daarbij niet door iedereen in acht 



  

 
 
 
 

 

  

 
genomen. Tijdens het Pinksterweekend gaan we experimenteren met zogenoemde 
coronacirkels, die ook elders in het land opduiken om te helpen de 1,5 m makkelijker in acht te 
kunnen nemen. We houden de drukte voortdurend in de gaten. Als blijkt dat de drukte 
onverantwoord wordt, dan nemen we verdergaande maatregelen. 

 
 
TOELICHTING. 
 
Verdere versoepeling van de coronamaatregelen 
Vanaf 1 juli mogen sportscholen, fitnessclubs, sauna’s en wellness, sport- en verenigingskantines en 
casino’s en speelhallen weer open. De positie van overige binnensporten wordt eind juni bekeken (deze 
zijn nu nog niet toegestaan). De toepassing van de protocollen voor alle bedrijven, organisaties en 
instellingen en de naleving van de algemene gedragsregels zijn van essentieel belang om de verdere 
versoepelingen doorgang te kunnen laten vinden. 
Jongeren van 13 tot en met 18 jaar kunnen vanaf 1 juni (georganiseerd en begeleid door 
sportverenigingen of professionals) buiten sporten zonder 1,5 meter afstand. Die versoepeling gold al 
voor kinderen tot en met 12 jaar. Sportwedstrijden blijven verboden. 
Het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle blijft. Het moet dan ook 
behoedzaam gebeuren. Als het echt nodig is, dan kan en zal het kabinet een besluit om meer ruimte te 
geven weer terugdraaien. 
 
 
Beeld in Albrandswaard 
Over het algemeen blijven inwoners en ondernemers zich goed houden aan de maatregelen. Er zijn deze 
week geen boetes opgelegd. Wel zorgde de nieuwe versoepelingen en het mooie weer met 
Hemelvaartsdag voor veel drukte in het recreatiegebied Johannapolder. De 1,5 meter afstand werd 
daarmee niet door iedereen in acht genomen. De tekstkar is ingezet om nieuwe bezoekers te verzoeken 
om te keren en nog meer drukte te voorkomen.  
 
Komend weekend wordt geëxperimenteerd met zogenoemde coronacirkels, die ook elders in het land 
opduiken om de 1,5 meter afstand makkelijker te kunnen bewaken. De cirkels worden aangebracht met 
kalk op de Grienden en in de Johannapolder. Dit gebeurt nog voor het pinksterweekend, zodat deze 
doorgaans drukke dagen kunnen fungeren als proefperiode. De coronacirkels zijn een hulpmiddel 
waarmee het voor mensen makkelijker is de gewenste onderlinge afstand van anderhalve meter te 
bewaren. Als de proef op de Grienden en de Johannapolder goed uitpakt, breiden we het aantal locaties 
met coronacirkels de komende weken verder uit. 
 
Drie horecaondernemers hebben plannen ingediend voor het openen van een terras vanaf 1 juni 12.00 
uur. Een aantal horecaondernemers heeft een aanvraag nog in overweging. Uitgangspunt bij onze 
afweging van de aanvragen is een positieve houding om tijdelijke toestemming te verlenen. Op dit 
moment gaan twee terrassen open vanaf maandag 12.00 uur. Een van de terrassen wordt tijdelijk 
ingericht op drie parkeerplaatsen aan de Julianastraat in Rhoon. Dankzij medewerking van diverse 
ondernemers worden twee parkeerplaatsen in het gebied gecompenseerd. De tijdelijke parkeerplekken, 
die als compensatie dienen, worden aangegeven met een bord. Onderzoek naar de compensatie van de 
derde parkeerplaats vergt wat meer tijd. De tijdelijke parkeerplekken worden aangegeven met een 
bord. De ondernemers in de omgeving hebben we geïnformeerd over deze wijzigingen in de bestaande 
situatie. De toestemming voor dit tijdelijke terras is afgegeven tot 22 augustus. 
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We houden de drukte in de gemeente in de gaten. Als blijkt dat de drukte onverantwoord wordt, dan 
nemen we aanvullende maatregelen. We blijven daarom het beroep doen op iedereen: houdt 1,5 meter 
afstand en vermijd drukke plekken. 
Bij het recreatiegebied Johannapolder en Rhoonse Grienden zetten we tekstkarren in om de 
bewustwording extra kracht bij te zetten.  
 
Dienstverlening 
De drukte bij het afvalaanbiedstation neemt de laatste tijd af. Vanaf 2 juni hoeven inwoners geen 
afspraak meer te maken voor het bezoeken van het afvalaanbiedstation. Het totaal aantal bezoekers blijft 
wel afgestemd op de 1,5 meter afstandsnorm 

 
Tot slot 
Op de website van onze gemeente vindt u het overzicht van maatregelen rondom de gemeentelijke 
dienstverlening terug. De wethouders houden verder vanuit hun portefeuilles ook vinger aan de pols met 
de diverse organisaties.  
 
Bij belangrijke aanpassingen in de ontwikkelingen en maatregelen informeer ik u opnieuw.  
 
Blijf gezond en heb oog voor elkaar! 
 
Met vriendelijke groet,  
De burgemeester van de gemeente Albrandswaard, 
 

 
 
drs. Jolanda de Witte 
 

 

BIJLAGEN 

- Factsheet maatregelen 27 mei 2020 
 



Basisregels voor iedereen

Vermijd drukte.

Ben je ook benauwd en/of heb 
je koorts? Dan moeten alle 
huisgenoten thuisblijven.

Werk zoveel 
mogelijk thuis.

 .

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Was vaak je 
handen.

  
 
  
 Voorwaarden en meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

27 mei 2020

2 juni:
Voortgezet (speciaal)
onderwijs

15 juni:
Praktijklessen en 
toetsing MBO

Tentamens en 
praktijklessen 
hoger onderwijs

1 september

Sport- en 
verenigings-
kantines

Bioscopen 
(max. 100 personen)

Restaurants /
cafés
(max. 100 personen)

Culturele 
instellingen 
(max. 100 personen)

Georganiseerde 
samenkomsten 
(max. 100 personen)

Sportscholen

1 juli

STAP 4STAP 3STAP 1

STAP 5

Sauna’s

Casino’s

Voorzieningen 
campings en 
vakantieparken

Alle sporten
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en 

betaald voetbal

Sekswerkers
en co�eeshops

18+

Datum
onbekend:

Evenementen

 1 juni

STAP 2

Stap voor stap - wat kan wanneer?

Terrassen

Bioscopen 
(max. 30 personen)

Restaurants / cafés
(max. 30 personen)

Culturele instellingen
(max. 30 personen)

Musea / monumenten

In het openbaar vervoer 
is het dragen van een 
niet-medisch mondkapje 
verplicht.

Contactberoepen

Buiten sporten op 
1,5 meter afstand

Bibliotheken

Zwembaden

(Speciaal)
basisonderwijs en 
kinderopvang

100% open 
vanaf 8 juni

Versoepelen van maatregelen 
kan alleen als het coronavirus 
onder controle blij�.

Discotheken

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.
vanaf 1 juni
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