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Kennisnemen van 
De ontwikkelingen rondom het coronavirus. 
 
Inleiding 

Hierbij informeren wij u over de actuele stand van zaken rondom het coronavirus.  

 
Maatregelen 
Op 6 mei heeft het kabinet een routekaart gepresenteerd, die voor een aantal sectoren perspectief 
biedt over wanneer en onder welke voorwaarden zij weer open mogen. De routekaart is samengevat 
in bijgevoegde factsheet. Welk effect de routekaart heeft op en in de gemeente Goirle leest u 
hieronder.  
 
Sport en spel 
Vanaf 11 mei mogen alle leeftijden weer buiten sporten in groepen. Wij staan in contact met de 
sportverenigingen en ondernemers en beantwoorden vragen waar nodig.  
 
Contactberoepen 
Vanaf 11 mei is het uitoefenen van de meeste contactberoepen weer mogelijk. Wij verwachten dat 
zij zonder al te veel aanpassingen hun werkzaamheden weer snel op kunnen starten. Bij vragen en 
onduidelijkheden kunnen ook deze ondernemers bij ons terecht.  
 
Bibliotheek 
Wij hebben contact gehad met de bibliotheek in Goirle. De bibliotheek gaat op 11 mei weer open. 
Hierbij worden de landelijke coronaprotocollen van de Vereniging Openbare Bibliotheken in acht 
genomen.  
 
Horeca en culturele instellingen 
Vanaf 1 juni mogen de terrassen open en restaurants, cafés en culturele instellingen binnen 
maximaal 30 bezoekers ontvangen. Indien het virus onder controle blijft zijn vanaf 1 juli maximaal 
100 bezoekers toegestaan.  
 
Wij onderhouden nauw contact met de ondernemersvereniging HARG (Horeca afdeling Riel en 
Goirle) en hebben hen gevraagd om aan te geven wat de horeca ondernemers nodig hebben van de 
gemeente, om de 1,5 meter maatregel realiseerbaar te maken. Met het cultureel centrum Jan van 
Besouw gaan wij tevens in overleg over de openstelling vanaf 1 juni.  
 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/06/vermijd-drukte-houd-15-meter-afstand
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Recreatie 
Voor campings en recreatieparken geldt een verbod op het gebruik van gemeenschappelijke 
sanitaire voorzieningen. Wij staan het gebruik van tijdelijke privé voorzieningen onder voorwaarden 
toe. Deze mogen voor maximaal 3 maanden vergunningsvrij worden geplaatst. In de routekaart van 
het kabinet is echter opgenomen dat dit verbod 1 juli komt te vervallen.  
 
Onderwijs 
Per 1 juni mag het voortgezet onderwijs weer opstarten. Met het Mill Hill college en De Keyzer 
nemen wij volgende week contact op om de opstart nader te bespreken. Op 11 mei start de 
kinderopvang en het primair onderwijs gefaseerd op.  
 
Vervolg 
Zodra wij zicht hebben op de concrete stappen ontvangt u weer een raadsinformatiebrief. Wij blijven 
u op de hoogte houden van de belangrijkste ontwikkelingen.  
 
Bijlagen 

• Factsheet versoepeling maatregelen 
__________________________________________________________________________________ 
  



 
 
Bladnummer Datum 

3 8 mei 2020 
 

 

 


