
Nieuwe corona-maatregelen! (Per 6 november) 

Allereerst is het van groot belang dat iedereen de basisregels blijft volgen, of je nu wel of niet 

gevaccineerd bent. Hoe beter we dit met elkaar doen, hoe minder het virus zich kan verspreiden en 

hoe minder beperkende maatregelen er nodig zullen zijn. De basisregels helpen aantoonbaar om 

besmetting te voorkomen. 

Onder de basisregels wordt verstaan: 

• Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent. 

• Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn. 

• 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen. 

• Schud geen handen. 

• Was vaak en goed je handen. 

• Hoest en nies in je elleboog. 

• Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes. 
 
Nieuwe maatregelen 
Per 6 november heeft het demissionair kabinet nieuwe maatregelen afgekondigd omtrent corona. Ook 
voor cultuur hebben de nieuwe regels de nodige consequenties. Zie ook de bijlage. 
 
Kunst en Cultuur 

• Het CoronaToegangsBewijs (CTB) is vanaf 6 november 2021 verplicht in onder andere musea, 
monumenten, bioscopen en theaters.  

• Het CoronaToegangsBewijs (CTB) is vanaf 6 november 2021 verplicht bij het georganiseerd 
beoefenen van kunst en cultuur, zoals muziekles en schilderles of zang, dans en toneel, vanaf 
18 jaar. 

• Voor culturele activiteiten en evenementen binnen zonder vaste zitplaats geldt nog steeds een 
maximum van 75% van het aantal bezoekers. De sluitingstijd blijft 12.00 uur ‘s nachts. 

• Het brengen en halen van kinderen bij de binnen accommodaties door ouders is mogelijk als 
ouders een mondkapje dragen en direct weer vertrekken.  
 

Bibliotheek 

• Voor het bezoeken van de bibliotheek is geen CoronaToegangsBewijs (CTB) nodig, hier is het 
dragen van een mondkapje verplicht. 

 
Buurthuizen 

• Voor activiteiten in het buurthuis is geen CoronaToegangsBewijs (CTB) nodig met uitzondering 
van evenementen en grootschalige activiteiten. 

• Wel mag het bestuur bepalen of er een mondkapje gedragen moet worden. Buurthuizen zijn 
niet aangewezen als publieke en openbare ruimte. 

• Voor het afhalen en meenemen van een drankje naar de zitplaats tijdens de activiteit is geen 
CoronaToegangsBewijs (CTB) verplicht. (advies is: horeca gedeelte afscheiden en apart 
afhaalpunt in horeca-gedeelte creëren); 

 
Koren 

• Het CoronaToegangsBewijs (CTB) is vanaf 6 november 2021 verplicht bij deelname aan 
koorrepetities en bij uitvoeringen voor publiek voor personen vanaf 18 jaar 

 
Geef elkaar de ruimte en blijf gezond! 
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