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A. Algemeen
1. Waarom is het zo belangrijk dat maatregelen tegen Corona genomen worden?
De minister heeft diverse maatregelen afgekondigd. De bedoeling is om verdere besmetting
te voorkomen omdat inmiddels niet meer bekend is waar de bron vandaan komt en in
potentie dus iedereen elkaar kan besmetten. Een piek in de besmetting is gevaarlijk omdat
de capaciteit van de ziekenhuizen dit niet aan kan. Zij vrezen voor grote
capaciteitsproblemen. Dan moet er gekozen worden wie wel en wie niet geholpen zal
worden. Daarom deze ingrijpende maatregelen.
2. Waarom is er GRIP4 afgekondigd?
In heel Nederland gelden sinds donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de
verspreiding van het coronavirus. Er zijn landelijke maatregelen genomen. Om maatregelen
in Zeeland te coördineren is door de Veiligheidsregio’s GRIP 4 afgekondigd. Zie voor de
meest actuele informatie: www.zeelandveilig.nl.
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3. Tot wanneer gelden de maatregelen?
Alle afgekondigde maatregelen gelden in ieder geval tot en met 6 april 2020.
4. Wie coördineert in Zeeland de maatregelen rondom het Coronavirus?
De Veiligheidsregio Zeeland coördineert de maatregelen rondom het Coronavirus in Zeeland.
Vanuit de GGD en Veiligheidsregio Zeeland wordt de situatie in samenwerking met de
gemeenten nauwlettend gevolgd en waar nodig worden maatregelen genomen.
5. Wat doet Veiligheidsregio Zeeland?
We volgen de ontwikkelingen op de voet. We blijven updates geven met relevante
informatie voor Zeeland. We werken aan een effectieve uitvoering van de maatregelen. Dit
betekent onder andere dat we overleg hebben met alle Veiligheidsregio’s en de minister van
Justitie & Veiligheid. Er komen landelijke afspraken over de eventuele maatregelen in de
toeristische sector in Zeeland.
6. Waartoe roept de voorzitter van de Veiligheidsregio op?
Vanwege het Coronavirus gelden ook in Zeeland strenge maatregelen. “Wat we nu vooral
nodig hebben is elkaar”, zegt Jan Lonink, voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland.
“Iedereen kan écht persoonlijk een verschil maken. En zo verdere verspreiding van dit virus
tegengaan. Wij vragen daarom nadrukkelijk in heel Zeeland ieders hulp daarbij.”
7. Waartoe roept de directeur GGD in Zeeland op?
“Wij hebben vertrouwen in de hulp voor wie ziek wordt”, zegt Joke Gaemers, directeur van
GGD Zeeland. “Onze grootste zorg is dat er ook in Zeeland een piek van patiënten ontstaat
die we niet aankunnen. En juist dat kan dan grote gevolgen hebben voor iedereen. Daarom
is het in het belang van ons allemaal om de adviezen zorgvuldig op te volgen. En meer dan
dat. Kijk steeds weer wat je zelf kan doen of juist niet moet doen om het virus tegen te gaan.
Iedere dag en ieder uur. Voor jezelf maar vooral ook voor anderen die kwetsbaarder zijn.”
8. Waar vind ik alle landelijke informatie over COVID-19 en de maatregelen?
Op de landelijke website www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Je kunt bellen met het
publieksinformatienummer: 0800-1351 (dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur).
9. Tot hoe lang gelden de afgekondigde landelijke maatregelen van 15 maart 2020?
De afgekondigde maatregelen gelden in ieder geval tot en met 6 april 2020.

B. Media
10. Waar kan media met vragen over het Coronavirus naar toe bellen?
De media kan contact opnemen met piket Crisiscommunicatie van Veiligheidsregio Zeeland
via het bij de hen bekende telefoonnummer.
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C. Scholen
11. Wat is het advies voor scholen/ onderwijsinstellingen?
Hogescholen en universiteiten is verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van
grootschalige colleges.
Scholen in het primair -, voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs en Kinderopvang zijn
met ingang van maandag 16 maart gesloten. Kinderen van medewerkers in vitale sectoren
worden wel opgevangen. Kinderen die verkouden zijn, of andere ziekteverschijnselen
hebben, moeten thuis blijven.
12. Hoe zien de maatregelen er uit sinds 15 maart?
- Scholen en kinderdagverblijven zijn dicht tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij
om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
- Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en
brandweer is er wel opvang in de school en kinderdagverblijven, zodat hun ouders
kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst
van cruciale beroepsgroepen.
- Docenten organiseren onderwijs op afstand voor kinderen die thuis zitten, met
prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.

D. Eet- en drinkgelegenheden, sport- en fitnessclubs
13. Hoe zien de nieuwe regels eruit?
- Alle eet- en drinkgelegenheden zijn dicht tot en met maandag 6 april. Bezorgen en
afhalen blijft mogelijk, maar vermijd drukte en zorg dat u niet met andere mensen
dicht op elkaar staat tijdens het afhalen. Neem uw consumptie mee (niet ter plaatse
opeten/-drinken).
- Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten tot en met maandag 6
april.
14. Gelden de regels ook voor hotels?
Nee, de maatregelen gelden niet voor hotels. Echter, hotelrestaurants en –bars dienen
gesloten te blijven. Roomservice blijft mogelijk.

E. Bijeenkomsten, vergunningen
15. Ik heb vragen over activiteiten of evenementen?
Heb je vragen over bijvoorbeeld activiteiten of evenementen, neem dan contact op met de
organisator of de gemeente waar dit evenement plaatsvindt. Conform de aanwijzing van
minister Bruins wordt het organiseren van evenementen afgeraden, ongeacht de
groepsgrootte. Uitgangspunt is het vermijden van fysieke sociale contacten. Uitstel
evenementen tot in ieder geval na 6 april 2020. Voor weekmarkten gelden momenteel
dezelfde spelregels als voor detailhandel, en mogen onder de gestelde voorwaarden
doorgaan. Deze markten zijn met name in de vele kleine Zeeuwse kernen de enige
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mogelijkheid om in het eigen dorp levensmiddelen te kopen. Dit geldt ook voor kapsalons,
schoonheidssalons, etc.
Seizoensmarkten en rommelmarkten worden gezien als evenementen.
16. Waarom is er een noodverordening in Zeeland voor verbod op evenementen en
bijeenkomsten van meer dan 100 personen?
Op 16 maart 2020 is een noodverordening vastgesteld waardoor er vanaf nu geen
evenementen of andere activiteiten meer plaats mogen vinden in Zeeland (maar ook in heel
Nederland geldt dit) waar meer dan 100 mensen aanwezig kunnen zijn.
De minister-president heeft aanvullende maatregelen aangekondigd om verdere
verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) in het hele land tegen te gaan. Dit betekent het
ontmoedigen van bijeenkomsten, ongeacht de groepsgrootte. Organisaties worden
opgeroepen om te zoeken naar digitale vormen van samenkomst, en ingeval van kleine
fysieke samenkomsten te handelen volgens de RIVM richtlijnen (o.a. 1,5 meter afstand
houden).
17. Is het strafbaar om bijeenkomsten van meer dan 100 mensen te houden?
Ja, het verbod maakt handhaving mogelijk: het is nu strafbaar en er kan een geldboete
worden opgelegd.
18. Hoe lang is deze maatregel geldig?
Deze maatregel is afgekondigd tot en met 6 april 2020 en geldt ook voor publieke locaties.
19. Voor welke plaatsen geldt deze maatregel?
Deze maatregel geldt voor alle plaatsen waar meer dan 100 mensen aanwezig kunnen zijn
en voor publieke locaties als musea, concertzalen, theaters, kerken, moskeeën en
sportclubs. Het advies is om speeltuinen, kinderboerderijen en speelkooien gesloten te
houden.
20. Worden alle evenementen afgezegd?
Hoewel we zien dat veel organisatoren en bezoekers direct gehoor geven aan deze
maatregelen door het afgelasten of verzetten van hun evenementen of bijeenkomsten,
hebben de ministers van zowel Medische Zorg en Sport als van Justitie en Veiligheid de
Veiligheidsregio’s de opdracht gegeven om toe te zien op de uitvoering van de afgelastingen.
21. Waarom een noodverordening en geen noodbevel?
Een noodverordening is een zogenaamd algemeen verbindend voorschrift en geldt voor
iedereen binnen het aangegeven gebied en gedurende de aangewezen periode. Een
noodbevel is een gericht bevel en moet je aan iedereen afzonderlijk meedelen. Degene die
het bevel nog niet heeft gehad, is niet strafbaar. Dit is pas het geval als degene die het bevel
heeft gehad, daarna tot het bevel toch negeert.
Omdat we iedereen tegelijkertijd in Zeeland willen bereiken is gekozen voor een
noodverordening. Wie die de bepalingen in de noodverordening niet naleeft is strafbaar en
kan een geldboete of hechtenis opgelegd krijgen.
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22. Voor wie geldt de noodverordening?
De maatregel is heel breed. Daar waar meer dan 100 mensen komen voor vermaak of in
verenigings- of gemeenteverband (kerk of moskee). Dus theater, sportbeoefening,
speeltuinen, verenigingen, kerken, clubs, horecagelegenheden, film, musea, festival,
huwelijk, begrafenis. Of je wel of niet moet betalen maakt niet uit. Ook niet dat in de regel
altijd dezelfde groep personen ernaar toe gaan. Het maakt daarbij niet uit of de bijeenkomst
binnen of buiten wordt gehouden. Ook wordt geen verschil gemaakt tussen
bijvoorbeeld bezoekers van een festival of het bedienend personeel: 100 personen is het
maximum.
23. Hoe moet de noodverordening worden geïnterpreteerd?
De maatregel geldt per terrein of inrichting. Dus als de bioscoop in iedere zaal 50 mensen
toelaat, en er zijn meer dan 2 zalen open, dan is deze in overtreding. In de inrichting zijn
meer mensen aanwezig. Deze komen binnen door dezelfde ingang, gaan naar de bar of het
winkeltje in de bioscoop en gebruiken dezelfde toiletten etc.
Hieronder wordt verstaan bijeenkomsten in publieke locaties zoals musea, concertzalen,
theaters, en kerken. Handelen conform aanwijzing minister Bruins. Dit betekent dat het
houden van bijeenkomsten dringend wordt ontraden, ongeacht de groepsgrootte. Zoek
bijvoorbeeld naar digitale vormen van samenkomst. Als bijeenkomen onvermijdelijk is,
handelen dan volgens de RIVM richtlijnen (onder andere 1,5 meter afstand houden).
De regeling is immers bedoeld om te voorkomen dat er meer besmetting ontstaan.
De maatregel geldt niet voor wooneenheden (woonhuis, flat, vakantiewoning, tent, camper,
woonboot etc.).
De maatregel geldt op dit moment niet voor winkels, bedrijven en (zorg)instellingen.. Dit is
een landelijke besluit.
24. Wat als iemand een feest geeft in een schuur open eigen terrein?
Normaal gesproken gaat de verordenende bevoegdheid niet verder dan de voordeur van de
particulier. Uitzondering hierop is als de activiteit een uitstraling heeft naar de openbare
orde. Als iemand met 200 personen gaat feesten dan is het besmettingsgevaar zeer reëel
(veel mensen, dicht op elkaar, schreeuwen, zingen etc.) en zullen de bezoekers vervolgens
de rest van de bevolking kunnen gaan besmetten. Dit is dus ook niet toegestaan.
25. Wie zijn belast met de handhaving?
Het is een gezamenlijke taak. De gemeenten moeten iedereen zoveel als mogelijk is actief
benaderen. Weigert iemand medewerking dan treedt de gemeente op, door
toezichthouders/BOA’s langs te sturen en/of bestuurlijk contact. Helpt dit allemaal niet dan
is de politie het sluitstuk van de handhaving. Zij zullen dan de inrichting of het terrein sluiten
en proces-verbaal opmaken van het strafbare feit.
26. Is dan iedereen in overtreding?
De organisator of het bestuur zal aangesproken worden en eventueel verbaliseerd worden.
De hoogte van de boete is nog niet bekend. Dit immers geen dagelijkse kost. De Officier van
Justitie zal dit gaan bepalen.
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Tijdens een kerkdienst zal niet opgetreden worden. Dit kan wel ervoor (voorkomen dat deze
plaatsvindt) of erna (verbaliseren).
27. Waar vind ik officiële documenten over deze noodverordening?
- Noodverordening artikelen 39 Wet veiligheidsregio en
- 176 Gemeentewet
- Noodverordening 16 maart 2020
28. Worden er per gemeente maatregelen getroffen?
Ja, aanvullend kunnen lokaal door de gemeenten maatregelen worden getroffen om
invulling te geven aan de noodverordening.

F. Voorkomen besmetting
29. Wat kun je doen om besmetting te voorkomen?
- Was regelmatig je handen: vóór het eten, na toiletgebruik en na hoesten, niezen of
snuiten. Droog je handen daarna goed af.
- Houd een zakdoek voor je mond bij niezen/hoesten of hoest in je handen of
elleboogplooi.
- Gebruik het liefst papieren zakdoeken en gooi deze weg na gebruik. Gebruik een
zakdoek maar één keer.
- Zorg voor voldoende ventilatie in je woon- en slaapruimten.
- Schud/ geef geen handen.
30. Heb je geen klachten?
- Vermijd grote groepen mensen (meer dan 100).
- Werk thuis als het kan.
31. Heb je (milde) verkoudheidsklachten?
- Blijf thuis.
- Beperk fysieke (sociale) contacten.
32. Wanneer moet ik thuis blijven?
Blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, benauwd of koorts (meer dan
38 graden Celsius). Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
33. Wanneer bel ik een huisarts?
Blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, benauwdheid of koorts (meer dan
38 graden Celsius). Mijd fysiek sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
Zie vragen voor werknemers.
34. Waarom de oproep tot thuis te werken?
Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de
werktijden te spreiden om zo te voorkomen dat het virus zich (snel) verspreidt.
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G. Kwetsbare groepen
35. Ik zit in een kwetsbare groep, wat moet ik doen?
Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt:
vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend
verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
36. Ik wil op bezoek bij een zieke of opa of oma, wat moet ik doen?
In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te
beperken.

H. Vragen over Coronavirus
37. Is er een algemeen nummer waar ik met algemene vragen terecht kan?
Ja, je kunt bellen met: 0800-1351 (dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur).
38. Ik heb vragen over mijn gezondheid?
Bij vragen over je gezondheid kun je terecht bij je eigen huisarts en algemene vragen over het virus
kunnen gesteld worden via: 0800-1351 (dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur).

39. Waar vind ik meer informatie over het Coronavirus?
Meer informatie over het virus, de besmettelijkheid en de kans op verspreiding staan vermeld op de
website van het RIVM.

40. Waar vind ik informatie over reizen?
Actuele reisinformatie vind je op de website van Nederlandwereldwijd.

I. Informatie over besmetting
41. Waar vind ik de meest recente informatie over besmettingen in Zeeland?
Je vindt de meest actuele informatie over besmettingen op de website van de GGD.
42. Waar vind ik de meest actuele informatie over besmettingen in Nederland?
Je vindt de meest recente informatie over besmettingen op de website van de GGD.
43. Wat gebeurt er als een persoon positief is getest op het Coronavirus?
Nadat een persoon in Zeeland positief is getest op het coronavirus brengt GGD Zeeland in
kaart met wie deze patiënt contact heeft gehad (contactonderzoek). Hierdoor wordt de
kwetsbare groep in beeld gebracht. Gezinscontacten van de patiënt ontvangen instructies
wat betreft de thuisisolatie. Alle overige contacten wordt zoals iedereen in Nederland
gevraagd de adviezen van het RIVM op te volgen.
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J. Informatie voor professionals
44. Ik ben een professional in de zorg of in een vitale functie, wat moet ik doen?
Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van je gevraagd. Blijf pas
thuis als je klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met je werkgever. En ook: reis niet
naar het buitenland. Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werknemers

45. Ik ben een professional, waar kan ik terecht als ik vragen heb?
Bekijk de website van de Rijksoverheid voor meer informatie, voor werknemers op
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-overcoronavirus-voor-werknemers.. Ook is er een informatiebrief verstuurd naar kinderopvang en

scholen (basis- en middelbaar onderwijs) en zorginstellingen in Zeeland. Daarnaast is het
mogelijk om een poster te downloaden om te gebruiken als communicatiemiddel.

K. Wat kan ik doen?
-

Zorg voor jezelf en voor elkaar.
Denk aan je buren, onze ouderen en anderen die hulp kunnen gebruiken.
Houd afstand, wees alert en kijk hoe je anderen kunt helpen en steunen.
Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van
elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
Denk aan alleenstaanden en kwetsbaren. Ook hier geldt: vermijd onnodig contact.
Zet boodschappen bijvoorbeeld voor de deur en communiceer via de telefoon of
digitaal.

L. Hulp voor ondernemers
46. Wat doet het kabinet voor ondernemers?

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen
te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel
van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers
in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of
de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over
de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van
Koophandel en eventueel via 0800-2117(op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur).
Specifieke vragen en antwoorden voor Zeeuwse ondernemers kunt u hier terugvinden:
VNO/NCW Brabant/Zeeland.
47. Welke regeling is getroffen door de gemeenten voor ondernemers die gemeentelijke- en
waterschapsbelastingen moeten betalen?

Voor ondernemers en burgers is de uiterste termijn waarop de gemeentelijke – en
waterschapsbelastingen betaald moeten zijn uitgesteld voor alle Zeeuwse gemeenten (met
uitzondering nog van Noord-Beveland die daar nog een besluit over moet nemen).
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M. Reizen over de grens
48. Kan ik een boete krijgen als ik de grens oversteek naar België?
Ja, u loopt kans dat u door de Belgische politie wordt beboet.
49. Mag ik mijn familie aan de andere kant van de grens (in België) bezoeken?

Nee, tenzij men een schriftelijke verklaring heeft van een instantie (ziekenhuis etc.). In België
gelden strengere regels met betrekking tot naar buiten gaan dan hier. Alleen voor
noodzakelijkheden mag je daar de deur uit. Veel landen nemen aangrijpende maatregelen
om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Nieuwe maatregelen zijn niet
uit te sluiten en de situatie kan snel veranderen. Voor de meest actuele informatie van de
federale overheid in België, kijk hier: https://crisiscentrum.be/nl
50. Ik werk aan de andere kant van de grens. Mag ik nog naar mijn werk in België?
Om te werken aan de andere kant van de grens heb je een schriftelijke verklaring nodig van de
werkgever.
51. Ik woon aan de grens. Mag ik zoals altijd naar de bakker aan de andere kant van de grens?
Nee, dit mag niet meer.
52. Mag ik via België rijden? Bijv. als ik van Hulst naar Breda moet. Of kan ik enkel nog door de
Westerscheldetunnel (TOL)?
U mag alleen door België reizen indien u in het bezit bent van een schriftelijke verklaring.
53. Mag ik naar mijn tweede verblijf reizen in België? Of vanuit mijn huis in België naar mijn
vakantiehuis in Nederland?
Nee, dit mag niet meer.
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