
 

 
Betreft: Maatregelen coronavirus Gemeente Dordrecht 
 
Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stap voor stap meer ruimte. Per 1 juni kunnen 
we in Nederland en ook in Dordrecht opnieuw enkele maatregelen versoepelen: ‘alleen’ wordt weer 
iets meer ‘samen’. 
 
Dit betekent dat er beperkt ruimte zal zijn voor dergelijke groepsreizen. Het is niet verboden om 
Dordrecht te bezoeken. Het is aan de aanbieder van de groepsreizen om de aangeboden reis hierop 
vorm te geven en in te richten. Wel kan ik melden dat gezien onderstaande versoepeling de 
mogelijkheden nog steeds beperkt zullen zijn gezien de aantallen die toegestaan worden in horeca en 
instellingen. Wanneer de versoepeling goed uitpakt zal vanaf 1 juli weer meer mogelijk worden qua 
aantallen maar het is op dit moment te vroeg om daar uitspraken over te doen.  
 
De meest actuele informatie is te vinden op:  
https://www.zhzveilig.nl/algemeen/veelgestelde-vragen-noodverordening/  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 
 
Voor iedereen blijft gelden: 
 

• Was vaak uw handen 
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog 
• Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg 
• Schud geen handen 
• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen 
• 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig 
• Werk zoveel mogelijk thuis 
• Blijf thuis bij verkoudheidsklachten 
• Vermijd drukte (ga weg als u geen 1,5 meter afstand tot anderen kunt houden) 

 
De aanpassing van de maatregelen per 1 juni hanteren we ook in Dordrecht: 
 
Groepen 

• Buiten mogen mensen bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. 
• In alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn, mogen maximaal 30 mensen bij elkaar komen, 

exclusief personeel. Wel hanteren we ook hier de 1,5 meter afstand tot elkaar. 
 
Horeca - 1 juni vanaf 12.00 uur 
Restaurants en cafés mogen open, onder voorwaarden: 

• Een maximum van 30 gasten (dus exclusief personeel); 
• Bezoekers moeten reserveren; 
• Iedereen houdt 1,5 meter afstand (behalve mensen uit hetzelfde huishouden); 
• In een checkgesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek 

risico’s oplevert. 
 

Op terrassen geldt geen maximumaantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 
meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden). 
 
Culturele instellingen – 1 juni vanaf 12.00 uur 

• Film-, theater- en concertzalen mogen open onder voorwaarden:  
o Een maximum van 30 mensen in het publiek; 
o Bezoekers moeten vooraf reserveren; 

https://www.zhzveilig.nl/algemeen/veelgestelde-vragen-noodverordening/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19


 

o Een checkgesprek vooraf om te bepalen of een 
bezoek risico’s oplevert; 

o Iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar. 
• Musea en monumenten mogen open als bezoekers vooraf kaartjes kopen en een 

checkgesprek voeren. Het maximale aantal bezoekers is gebouwafhankelijk. Er moet 1,5 
meter afstand worden gehouden. 

• Muziekscholen en centra voor de kunsten kunnen open. Er geldt een maximumaantal van 30 
personen per gebouw, die 1,5 meter afstand moeten houden. 

 
Openbaar vervoer 

• Het openbaar vervoer is alleen bedoeld voor noodzakelijke reizen. 
• In tram, (water)bus, metro en trein is met ingang van 1 juni voor reizigers van 13 jaar en 

ouder het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht. Dit geldt niet voor stations, 
haltes en perrons; daar is een mondkapje niet verplicht. Iedereen houdt hier 1,5 meter 
afstand tot anderen. 

• Reizigers die na 1 juni geen mondkapje dragen, kunnen een boete van € 95 krijgen. 
 
Vragen? 
Voor vragen over de noodverordening kun je contact opnemen met 088-6365200. Dit is het 
informatienummer van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.  
 
  



 

 


