
 

 

Aan de gemeenteraad van Haarlem 

Aan Gemeenteraden 

Steller Linda Bouw 

Onderwerp Ontwikkelingen besmettingen covid-19 

datum 23 september 2020 

 Tekst 

 

Geachte meneer/mevrouw, 

 

Afgelopen vrijdag heb ik u geïnformeerd over de aanvullende maatregelen in 

Kennemerland in verband met het oplopende aantal besmettingen in onze regio. 

Bijgevoegd ontvangt u de nieuwe noodverordening die afgelopen zondag in is gegaan 

en waar de maatregelen van de minister in zijn opgenomen.  

 

Het gaat om de volgende maatregelen: 

- de horeca mag vanaf 24:00 uur geen nieuwe bezoekers meer toelaten, muziek 

moet om 24:00 uur uit en om 1:00 uur sluiting;  

- Verbod op gezelschappen van meer dan 50 personen binnen en buiten; 

- Meldplicht voor organisaties voor samenkomsten van meer dan 50 personen. 

Voor het verbod op gezelschappen en meldplicht geldt een aantal uitzonderingen, onder 

andere voor betogingen, uitvaarten, religieuze bijeenkomsten en theaters. In de 

noodverordening kunt u de uitzonderingen lezen.  

 

Verder is afgesproken dat in Kennemerland wordt ingezet op aanvullende maatregelen, 

waaronder het aanpakken van illegale feesten. Het aantal positief geteste jongeren 

tussen de 19 en 29 jaar is relatief hoog en neemt nog steeds toe. Illegale feesten worden 

juist door deze groep jongeren bezocht. Ik heb daarom een aantal gebieden 

aangewezen waarbij het niet langer is toegestaan om tussen 22:00 uur en 06:00 uur 

aanwezig te zijn en geluidsapparatuur bij je te hebben. Het gaat onder andere om de 

recreatiegebieden Spaarnwoude, De Groene Weelde, het Haarlemmermeerse Bos en 

Toolenburger plas. Uitzondering op het verbod geldt voor bestemmingsverkeer, 

passanten en personen die werkzaam zijn in de gebieden. Op de stranden van 

Zandvoort en Bloemendaal was het al verboden om geluidsapparatuur te gebruiken. 



 

 

Daar werkte deze maatregel goed en wordt het voortgezet. In de bijlage vindt u de 

aanwijzingsbesluiten.  

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Hoogachtend,  

De voorzitter van de veiligheidsregio Kennemerland 

 

 

 

mw. M. Schuurmans-Wijdeven  

 

 

 


