
 

Albrandswaard:  17 juni 2020 

 
Schriftelijke vragen college B&W 
 
Onderwerp: Hagenpreken openbare terreinen / parken  
 
Toelichting, 

• Vanaf 1 juni is het weer mogelijk om in een ruimte bijeen te komen met maximaal 30 personen. De 
kanttekening hierbij was alleen dat het advies was dat er niet gezongen mocht worden omdat dit 
meer risico voor de verspreiding van het virus met zich mee bracht. Net zoals het feit dat samenkomst 
belangrijk is voor religieuze gemeenschappen, is zingen ook een kernonderzoek van kerken. Bij het 
verbid op samenzang wordt ook de vrijheid van geloofsuiting aangetast. 

                Een goed geventileerde ruimte verlaagd het risico op verspreiding van het coronavirus. Veel kerken      
                zijn hier niet op uitgerust en hebben niet het budget hiervoor. 
 

• De fractie van de CU Amsterdam kwam met een mogelijke oplossing voor Amsterdam en wellicht kan 
dat ook dienen als oplossing voor Albrandswaard en de gehele regio Rijnmond, te weten verplaatsing 
van kerkgemeenschappen die aangeven daar behoefte aan te hebben als aanvulling op of vervanging 
van reguliere diensten. Bijvoorbeeld bakkerspark in Rhoon Portland, maar ook andere parken en 
velden bevatten immers genoeg ruimte om gelovigen samen te laten komen. Daarnaast is het 
besmettingsrisico in de buitenlucht ook een stuk kleiner, wanneer de 1,5 meter wordt aangehouden. 
De openbare ruimte is van iedereen en daarom wil de Fractie FRANS in navolging van CU Amsterdam 
dat het college van Albrandswaard meedenkt over een mogelijke oplossing.  

• En hiervoor ook het dialoog aangaat met burgemeester Aboutaleb van Rotterdam als regie 
verantwoordelijke Corona aanpak regio Rijnmond. Wellicht kan burgemeester Aboutaleb regionaal 
locaties aanwijzen bijv. het zuiderpark in Rotterdam, die zich uitermate verlenen om bijeenkomsten 
op wekelijkse schaal te houden. Of het verzoek uit te zetten bij het lokaal gezag met daarbij te 
assisteren in deze vraagstelling. 

• Fractie FRANS ziet graag dat het gesprek wordt aangegaan met kerken en andere religieuze 
gemeenschappen, om hierin mee te denken over een geschikte oplossing die bij de gemeenschap past 
wanneer de gemeenschap behoefte heeft om in de buitenlucht samen te komen.  
Daarmee pleit de fractie om toestemming te verlenen voor kerkelijke gemeenschappen die zich 
hiervoor aanmelden om hagenpreken te houden in de vooraf afgesproken locatie, met inachtneming 
van de Covid19 maatregelen.  
 

 vragen  
• Erkent het college dat voor religieuze gemeenschappen de matiging van samenkomst en de 

schrapping van samenzang de vrijheid van geloofsuiting aantast? 
• Is het college bereid om het gesprek aan te gaan met kerken en andere religieuze gemeenschappen, 

en en mee te denken over alternatieve voor hen gebruikelijke erediensten? Zonee waarom niet? 
• Is het college bereid om toestemming te geven voor hagenpreken in Albrandswaardse parken of 

locatie die zich hiervoor verlenen? Zonee waarom niet? 
• Stel een gemeente in de buitenlucht wil samenkomen om bijvoorbeeld samen te zingen of 

erediensten te houden in openlucht, wordt dit dan aangemerkt als demonstratie, betoging en/of 
manifestatie? Aan welke regels zal dan moeten worden voldaan? 

• Is het college bereid deze vraagstelling ook voor te leggen aan de heer Aboutaleb burgemeester van 
Rotterdam als regie verantwoordelijke Corona aanpak regio Rijnmond? 

 
Met vriendelijke groet  
FRANS van Zaalen  


