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Korte uiteenzetting m.i.v. 1 juli 2020 

 

Algemeen 

In het algemeen gelden voor een ieder de volgende uitgangspunten: 

- blijf thuis bij klachten en laat u testen; 

- pas hygiëne toe; 

- houd anderhalve meter afstand; 

- werk zoveel mogelijk thuis. 

 

Definities 

Buitenterras: in de open lucht gelegen terras dat aan de bovenzijde of aan drie zijden open is; 
Eet- en drinkgelegenheden: inrichtingen waar ter plaatse eten of drinken wordt verkocht en genuttigd, 

met uitzondering van inrichtingen in bedrijven, instellingen en andere organisaties die niet voor het 

publiek toegankelijk zijn (bedrijfskantines en bedrijfscatering). 

Gezamenlijk huishouden: de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, geregistreerde partner of 

andere levensgezel en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij volgens de basisregistratie 

personen op hetzelfde adres woonachtig zijn. 

Kuchscherm: een voorziening geplaatst tussen tafels, zoals bedoeld in de ‘Instructie kuchschermen 

op terrassen in de horeca’, van 29 juni 2020. 

Publieke ruimte: openbare ruimte en voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende 

erven, alsmede zich daar bevindende vaartuigen en voertuigen. 

 

Versoepelingen vanaf 1 juli 

Restaurants, strandpaviljoens, cafés  en andere eet- en drinkgelegenheden zijn open voor gasten. 

Iedereen houdt binnen en buiten 1,5 meter afstand (uitzondering hierop vormen mensen die een 

gezamenlijke huishouding voeren of tweetallen, vanaf drie personen wordt gehandhaafd). 

 

Gasten zitten binnen en buiten aan een tafel. Staan is niet toegestaan. 

 

Op een buitenterras mag de afstand tussen tafels minder dan 1,5 meter zijn als er een zogenaamd 

kuchscherm is geplaatst tussen de tafels. 

 

Bij meer dan 100 personen binnen of meer dan 250 personen buiten zijn reserveren vooraf en 

gezondheidsvragen verplicht. 

 

De ruimte is uiteindelijk bepalend voor het aantal gasten met de 1,5 meter afstand. 

 

Voor evenementen kan vanaf 1 juli 2020 een vergunning worden gevraagd en die worden onder meer 

aan de 1,5 meter afstand getoetst. Voor discotheken en nachtclubs blijft er een verbod op 

openstelling,  Dansvoorzieningen zijn niet toegankelijk voor gasten. Het is verboden in de publieke 

ruimte of in een besloten plaats, niet zijnde een woning en een daarbij behorend erf, in 

groepsverband te zingen of te schreeuwen.  

 

Vragen over de 8e Noodverordening? Stel ze gerust via het volgende 
emailadres: handhaving@noordwijk.nl 


