Update vrijdag 31 juli 2020 (2)
Aantal besmettingen

We hebben doorgekregen dat sinds de update van vorige week het aantal vastgestelde
besmettingen met het coronavirus met 1 is gestegen. Het totaal staat nu op 75
personen. We wensen de personen in kwestie veel beterschap toe.
Tot nu toe zijn er in totaal in onze gemeente 10 overledenen te betreuren. Dat aantal is
niet gewijzigd.

Update vrijdag 31 juli 2020 (1)
Kermis in Made gaat niet door vanwege corona

Na het uitwerken van verschillende scenario’s, het afwegen van de risico’s en een
negatief advies van de politie heeft de gemeente Drimmelen moeten besluiten om de
kermis in Made dit najaar vanwege het coronavirus definitief niet door te laten gaan.
"Het besluit hebben we met pijn in ons hart genomen, maar we moeten de gezondheid
en veiligheid op de eerste plaats zetten."
Lees hier het volledige bericht: https://drimmelen.nl/geen-kermis-made-dit-jaarvanwege-corona

Update vrijdag 24 juli 2020 (2)
Tijdelijke uitbreiding terrassen loopt door tot 1 oktober 2020

Sinds juni krijgen horecaondernemers in de gemeente Drimmelen extra ruimte om hun
terras, onder voorwaarden, uit te breiden. De gemeente biedt de horeca deze
mogelijkheid, omdat zij zwaar getroffen zijn én worden door het coronavi rus met de
bijbehorende maatregelen.
Bij de aankondiging van deze tijdelijke regeling werd aangegeven dat de regeling in elk
geval tot 1 september 2020 zou lopen. De gemeente gaf toen al wel meteen aan dat
verlenging mogelijk was en had daar in het besluit al rekening mee gehouden. Hierbij wil
de gemeente nu laten weten dat de regeling in elk geval doorloopt tot 1 oktober 2020.
De horecaondernemers kunnen de uitgebreide terrassen dus sowieso tot 1 oktober laten
staan. Uiteraard onder voorwaarden en de regels in de Noodverordening blijven van
kracht.
Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op: https://drimmelen.nl/voorwaarden tijdelijke-mogelijkheid-uitbreiding-terrassen-horeca

Update vrijdag 24 juli (1)
Aantal besmettingen

Vandaag hebben we bericht gekregen dat het totale aantal vastgestelde besmettingen
met het coronavirus in onze gemeente nu op 74 personen staat. We wensen de
personen in kwestie veel beterschap toe.
Tot nu toe zijn er in totaal in onze gemeente 10 overledenen te betreuren. Dat aantal is
niet gewijzigd.

Update vrijdag 17 juli (4)
Aangepaste noodverordening

Per 15 juli is een aangepaste noodverordening van kracht in de regio Midden - en WestBrabant. Deze is opgesteld door de Veiligheidsregio.
Noodverordening COVID 19 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant d.d. 15
juli 2020 (PDF, 282.45 KB)Bestand voorlezen
PDF

Update vrijdag 17 juli (3)
Filmpje: Corona en vakantie

Burgemeester Gert de Kok ging kijken bij camping de Munnikenhof in het buitengebied
van Terheijden. Hij sprak met de campinghouder en met een van de kampeerders over
vakantie in coronatijd. Klik op onderstaande afbeelding om het filmpje te bekijken.
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Burgemeester praat met campinghouder over vakantie en corona

Update vrijdag 17 juli (2)
Organisatie van evenementen

Het verbod op vergunningsplichtige evenementen is per 1 juli opgeheven. Onder
voorwaarden kunnen er weer evenementen georganiseerd worden.
Het is aan de organisator om bij de aanvraag voor de evenementenvergunning met een
plan te komen waaruit blijkt dat aan de coronamaatregelen wordt voldaan.
Er moet bijvoorbeeld aangegeven worden op welke manier omgegaan wordt met:
•
•
•
•
•
•
•

hygiënemaatregelen,
bezoekersstromen en 1,5 meter afstand,
sanitaire voorzieningen 1,5 meter afstand,
het aanwijzen van zitplaatsen,
voorkomen van in groepsverband zingen (of schreeuwen),
reserveringen,
de gezondheidscheck van bezoekers.

De gemeente besluit daarna of de organisatoren hun activiteit binnen de geldende
regels kunnen organiseren. En zo ja, of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet
worden voldaan.
Aanvragers moeten er rekening mee houden dat de situatie wegens de coronacrisis
onzeker is, dat het mogelijk is dat er geen vergunning kan worden verleend. Ook kan het
zijn dat bij een verleende vergunning alsnog moet worden besloten om het evenement
af te gelasten of om nadere

Update vrijdag 17 juli (1)maatregelen te nemen als het virus weer
toeneemt. Een eventuele vergunning wordt ook alleen verleend onder
die voorwaarden.
Vragen over ventilatie en airconditioning
De gemeente krijgt regelmatig vragen van organisaties en inwoners over ventilatie en
bijvoorbeeld airconditioning. Wij verwijzen hierbij altijd door naar het RIVM, die een
vraag-en-antwoordlijst op de website heeft staan hierover. Klik hier om die te bekijken.

Update donderdag 2 juli
Nieuwe noodverordening

Met ingang van 1 juli is een nieuwe noodverordening van kracht voor de Veiligheidsregio
Midden- en West-Brabant, waar de gemeente Drimmelen onder valt. Deze is opgesteld
naar aanleiding van de versoepeling van de coronamaatregelen per 1 juli. U vindt de
actuele noodverordening hier.

