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Betreft: Schriftelijke vragen hagenpreken openbare terreinen/parken 

 
 

Geachte raadsleden, 

 
Op 17 juni 2020 zijn er door de fractie FRANS schriftelijke vragen gesteld omtrent hagenpreken op 
openbare terreinen/parken. De beantwoording treft u hierbij aan. 
 
Beantwoording vragen fractie FRANS:  

Op het moment waarop de vragen gesteld zijn, golden meer beperkende maatregelen dan op dit 

moment het geval is. Vanaf 1 juli jl. heeft een verdere versoepeling van de maatregelen 

plaatsgevonden. Voor de kerken betekent dit dat de 1,5 meter afstandsregel leidend is voor het 

maximum aantal toegestane bezoekers. Gezamenlijk zingen tijdens een kerkdienst is ook weer 

toegestaan. Alle richtlijnen van de RIVM moeten hierbij in acht worden genomen. 

Nader ingaand op de vragen lijkt de versoepeling van de maatregelen per 1 juli tegemoet te komen 

aan de behoefte van kerken en de voorgestelde oplossing van de fractie FRANS. Als blijkt dat de 

huidige regels niet voldoende ruimte bieden voor een gewenste wijze van geloofsuiting, staan we 

open voor overleg met kerken en andere religieuze gemeenschappen en denken we graag mee aan 

een geschikte oplossing. 

 

Vraag 1: Erkent het college dat voor religieuze gemeenschappen de matiging van samenkomst en de 

schrapping van samenzang de vrijheid van geloofsuiting aantast? 

 

Antwoord 1:  

Wij kunnen ons voorstellen dat dit zo de afgelopen tijd is ervaren. 

 

Vraag 2: Is het college bereid om het gesprek aan te gaan met kerken en andere religieuze 

gemeenschappen, en mee te denken over alternatieve voor hen gebruikelijke erediensten? Zo nee 

waarom niet? 

 

Antwoord 2:  

Indien dat gegeven de inmiddels geldende versoepelingen nog nodig is, doen wij dit graag. 

 

 

 



Vraag 3: Is het college bereid om toestemming te geven voor hagenpreken in Albrandswaardse 

parken of locatie die zich hiervoor verlenen? Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord 3: 

Zie hierboven. 

 

Vraag 4: 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? 

 

Antwoord 4: 

Nee, het is ook geen meldings- of vergunningplichtig evenement waarop de noodverordening van 

toepassing is. De 1,5 meter afstand tussen elkaar, reservering vooraf, placeren tijdens de 

samenkomst en een gezondheidscheck zijn onder andere voorwaarden om met grote groepen (250 of 

meer) in de buitenlucht samen te komen.  

 

Vraag 5: Is het college bereid deze vraagstelling ook voor te leggen aan de heer Aboutaleb 

burgemeester van Rotterdam als regie verantwoordelijke Corona aanpak regio Rijnmond? 

 

Antwoord 5: 

Wij gaan ervanuit dat gezien bovenstaande dit niet nodig is. 

 

 
We gaan ervanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 

 


