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Heerhugowaard, 11 mei 2020
Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
De door de veiligheidsregio ingestelde noodverordening COVID-19 veiligheidsregio NoordHolland Noord 11 mei 2020 en het aanwijzingsbesluit voor de handhaving ervan.
Inleiding
Op 8 mei 2020 is door de voorzitter van de Veiligheidsregio een gewijzigde noodverordening
vastgesteld. Deze gaat in op maandag 11 mei. Deze noodverordening is een uitwerking van de
door de regering op woensdag 29 april bekend gemaakte nieuwe versoepelingen van de
maatregelen die gelden per 11 mei 2020. De noodverordening wordt niet uitgevaardigd door de
plaatselijke burgemeester, maar door de voorzitter van de veiligheidsregio. In het geval van
Noord-Holland-Noord is dat burgemeester Bruinooge van Alkmaar.
Er is ook een nieuw aanwijzingsbesluit genomen waarmee BOA’s en toezichthouders kunnen
optreden op grond van de aangepaste noodverordening.
Kernboodschap
De belangrijkste veranderingen per 11 mei zijn:


Iedereen mag buiten sporten (inclusief lesgeven), mits er 1,5 meter afstand wordt gehouden.
Die afstand geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar. Wedstrijden, gezamenlijke
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kleedkamers en douches zijn verboden. Voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar geldt
nog steeds dat buiten sporten onder begeleiding gebeurt.
Het
uitoefenen van contactberoepen is weer toegestaan. Uitgesloten zijn nog sekswerkers.

 Bibliotheken mogen hun deuren weer voor publiek openen. Ze moeten, net als bij winkels,
maatregelen nemen zodat bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.
 Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en
gastouderopvang mogen hun deuren – aangepast – openen.
 Door scouting-, cultuur-, kunst-, en andere jeugdverenigingen of professionals
georganiseerde en begeleide buitenactiviteiten voor personen tot en met 18 jaar zijn
toegestaan, mits er 1,5 meter afstand wordt gehouden. Die afstand geldt niet voor kinderen
tot en met 12 jaar.
 Zwemgelegenheden voor sport en bewegen in water mogen open, mits de beheerder
maatregelen heeft getroffen om 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen te garanderen en
de gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen gesloten houdt.
Communicatie
De noodverordening is gepubliceerd op de website van de Veiligheidsregio en op de website van
de gemeente.
Vervolg
De noodverordening zal weer worden aangepast wanneer nieuwe versoepelingen van de
maatregelen van kracht worden. Tevens is het kabinet bezig met een spoedwet, die de
noodverordeningen waarin de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus worden
vastgelegd, zal gaan vervangen.
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