
Persbericht

Nieuwe noodverordening 4 november om 22.00 uur van kracht

Aantal coronabesmettingen daalt niet hard genoeg

In de veiligheidsregio Kennemerland geldt vanaf vandaag, woensdag 4 november 2020, om 
22.00 uur een nieuwe noodverordening. Hierin zijn de landelijke coronamaatregelen, die 
het kabinet gisteren aankondigde, formeel geregeld. Het aantal coronabesmettingen daalt, 
maar niet hard genoeg. De druk op de zorg is nog onverminderd hoog. Daarom gelden er 
de komende twee weken strengere coronamaatregelen. De overheid roept iedereen op: 
blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd niet-noodzakelijke reizen. Reizen naar het buitenland 
worden tot half januari afgeraden, tenzij strikt noodzakelijk. 

“Met deze nieuwe, tijdelijke maatregelen willen we als overheid het aantal contactmomenten en 
reisbewegingen verder beperken, aldus Marianne Schuurmans, voorzitter van de veiligheidsregio 
Kennemerland. “Het volhouden van de maatregelen blijft belangrijk, niet alleen voor jezelf maar 
ook voor iedereen in je omgeving. Hoe minder fysiek contact we met elkaar hebben, hoe sneller 
het aantal besmettingen kan dalen. Dat maakt ook dat wij in onze regio krachtig blijven optreden 
tegen illegale feesten. Waar mogelijk zal ik ook panden sluiten waar illegale feesten worden 
georganiseerd omdat deze feesten een gevaar zijn voor de publieke gezondheid.”

Druk op de zorg verminderen
Het aantal besmettingen moet sneller dalen om overbelasting van zorgmedewerkers te 
voorkomen en om de kwaliteit van de zorg voor alle patiënten te garanderen. Ziekenhuizen 
moeten nu steeds vaker noodgedwongen van ‘reguliere’ zorg afzien (bijvoorbeeld 
niertransplantaties en operaties uitstellen) om coronapatiënten te kunnen helpen. Daarnaast 
begint corona ook zijn tol te eisen bij zorgmedewerkers; steeds meer artsen en verpleegkundigen 
zijn ziek. Dit is een belangrijke reden voor de overheid om strengere maatregelen te nemen, om 
zo de druk op de zorg te verminderen.

Overige maatregelen
In het hele land gelden vanaf vanavond de volgende, extra maatregelen:
 Binnen (niet in de thuissituatie) en buiten mag een groep uit maximaal 2 personen van 

verschillende huishoudens bestaan.
 Thuis ontvangt u maximaal 2 gasten per dag (kinderen t/m 12 jaar niet meegerekend).
 Alle publiek toegankelijke locaties zijn gesloten, waaronder musea, theaters, seksclubs, 

bioscopen, pretparken, dierenparken, zwembaden en bibliotheken.
 Winkels blijven open, tot uiterlijk 20.00 uur (supermarkten mogen langer open blijven).
 Sportscholen mogen open blijven voor individueel sporten. Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt 

dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of met maximaal 2 
personen.



 Groepslessen zijn niet toegestaan.
 Vanaf 19 november gaan we terug naar de gedeeltelijke lockdown, oftewel: gelden weer de 

maatregelen die op dit moment gelden.

De volgende gemeenten behoren tot de veiligheidsregio Kennemerland: Beverwijk, Bloemendaal,  
Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.
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