
Beste organisatoren van evenementen in Molenlanden, 

 

Omdat u op ons activiteitenoverzicht staat met een evenement wat tussen nu en 1 september wordt 

gehouden sturen wij u deze e-mail.  

Deze week zijn er weer veranderingen aangekondigd met betrekking tot evenementen in deze 

periode. Hieronder geven wij een samenvatting van de gewijzigde coronaregels. 

 

Vanaf 14 augustus zijn kleinschalige evenementen (onder voorwaarden) toegestaan. 

Wat betekent dat? 

Buiten, zonder vaste zitplaats 

- Evenementen buiten (of in een open (alle zijdes) tent), zonder vaste zitplaats kunnen met 

maximaal 750 bezoekers georganiseerd worden.  

- Bezoekers moeten een coronatoegangsbewijs hebben. Het houden van de 1,5 meter is dan 

niet verplicht.  

- Bezoekers moeten in het bezit zijn van een (gratis) ticket en de organisator moet ervoor 

zorgen dat contactgegevens van bezoekers geregistreerd kunnen worden.  

 

Met vaste zitplaats 

Buiten 

- Evenementen met vaste zitplaatsen kunnen buiten georganiseerd worden voor max. 750 

personen met coronatoegangsbewijs. Bezoekers hoeven dan geen 1,5 meter afstand te 

houden. Grote buitenlocaties kunnen tweederde van de reguliere capaciteit gebruiken, ook 

als dit betekent dat er meer dan 750 personen aanwezig kunnen zijn. Een 

coronatoegangsbewijs is nodig om de 1,5 meter afstand los te laten.  

Binnen 

- Binnen geldt dat met een coronatoegangsbewijs tweederde van de reguliere capaciteit 

gebruikt kan worden, met vaste zitplaats. Er hoeft dan geen 1,5 meter afstand gehouden te 

worden. 

 

Wanneer een evenement geen coronatoegangsbewijs gebruikt kan 100% van de 1,5 meter capaciteit 

(1 pers op 5m²)  gebruikt worden met vaste zitplaats op 1,5 meter. 

 

Medewerkers, vrijwilligers en artiesten die geen coronabewijs hebben wordt geadviseerd een 

zelftest te doen voor het bijwonen van een evenement, dit geldt ook voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. 

 

Evenementen in doorstroomlocaties 

Voor evenementen in doorstroomlocaties, zoals kermissen en braderieën, verandert er niks. Voor 

deze evenementen geldt dat de organisator hygiënemaatregelen treft, stromen van publiek scheidt 

en ervoor zorgt dat de daar aanwezige personen de veilige afstand van 1,5 meter in acht kunnen 

nemen, op voorwaarde dat maximaal 1 deelnemer per 5 m² voor publiek toegankelijke oppervlakte 

wordt toegelaten. 

 

Meerdaagse evenementen met overnachting 

Meerdaagse evenementen, dus evenementen met een overnachting, zijn niet mogelijk tot 1 

september 2021. 

 

Via de volgende linken kunt u de volledige wijzigingen doorlezen: 

Rijksoverheid - Coronaregels evenementen 2 augustus 2021 (1) 

Rijksoverheid - Coronaregels evenementen 2 augustus 2021 (2) 

 

Hoe werken de coronatoegangsbewijzen? 



U kunt de site www.testenvoortoegang.org raadplegen over de werkwijze voor werken met de 

coronatoegangsbewijzen. 

 

Heeft u vragen? 

Neemt u dan contact met op met ons team BVK, Cluster Veiligheid. Dit kan via 

apv@jouwgemeente.nl en telefonisch via 088-7515000. 

 

Wij verwachten u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens burgemeester Segers, 

 


