
Versoepelingen coronamaatregelen vanaf 1 juli

Volgens het stappenplan wat eerder door het kabinet is gepubliceerd, worden de coronamaatregelen
vanaf 1 juli weer op een aantal vlakken versoepeld. Zo kunnen er weer samenkomsten 
georganiseerd worden voor maximaal 100 personen en mogen culturele instellingen, cafés en 
restaurants hetzelfde aantal personen toelaten. Verder mogen naar alle waarschijnlijkheid de 
sportscholen weer open, net als de sport- en verenigingskantines. Of deze versoepelingen 
daadwerkelijk doorgaan en onder welke voorwaarden, maakt premier Rutte vanavond bekend 
tijdens een persconferentie. De gemeente Stein neemt de landelijke maatregelen als uitgangspunt. 
Op basis van de richtlijnen die door het kabinet worden gedeeld, kunnen jullie als vereniging ook in
Stein weer activiteiten opstarten of hervatten.

Hervatting binnensport
In bovengenoemd stappenplan staat dat binnensport vanaf 1 september hervat mag worden. Waar 
deze datum voor sportscholen intussen is vervroegd naar 1 juli, is de verwachting dat vanavond 
bekend wordt dat ook de binnensport vanaf die datum onder strenge voorwaarden weer wordt 
toegestaan. Als voorbereiding hierop, heeft sportkoepel NOC*NSF het protocol verantwoord 
sporten aangepast en de Verenging Sport en Gemeenten (VSG) een handreiking opgesteld. Beide 
documenten helpen verenigingen en accommodaties bij de voorbereiding op het hervatten van 
binnensportactiviteiten.

Als gemeente Stein hebben wij de gemeentelijke sportaccommodaties getoetst op de strenge kaders 
die gesteld worden op het gebied van gebruiksafspraken, logistiek, techniek en hygiëne. Helaas 
hebben wij moeten concluderen dat we hier met onze binnensportaccommodaties niet aan kunnen 
voldoen. Dit betekent dan ook dat de sporthallen, sportzalen en gymzalen vooralsnog gesloten 
blijven. Hoe dan ook zou heropening voor een zeer korte periode zijn, aangezien op 10 juli de 
zomerstop in gaat en wordt gestart met het groot onderhoud aan deze accommodaties. Wel wordt de
mogelijkheid onderzocht om richting het einde van de zomerstop eerder open te gaan, afhankelijk 
van de op dat moment actuele maatregelen en behoeften.

Andere accommodaties waar doorgaans binnen wordt gesport mogen hun activiteiten per 1 juli 
hervatten, mits zij zelf kunnen voldoen aan de geldende richtlijnen. Denk hierbij aan 
sportscholen/fitnesscentra, MFC’s, buurtcentra, yogastudio’s, schietsportcentra, 
handboogschutterijen, etc. Verenigingen kunnen hierover in gesprek gaan met de beheerder en/of 
eigenaar van de accommodatie. Voor verenigingen die (nog) niet naar binnen kunnen of willen, is 
er nog altijd de kans om hun activiteiten te hervatten in de buitenlucht. Dit kan nog steeds onder 
dezelfde voorwaarden.


