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Contact
Gemeente Lochem
Postbus 17, 7240 AA Lochem
Hanzeweg 8, 7241 CR Lochem
Telefoon:  (0573) 28 92 22
E-mail: info@lochem.nl
Internet:  www.lochem.nl
WhatsApp:  06-10 27 01 39

Telefonisch bereikbaar
Ma t/m do  8.30 - 17.00 uur
Vr 8.30 - 12.30 uur 

Openingstijden burgerzaken
Maak digitaal een afspraak via 
www.lochem.nl of bel met  
(0573) 28 92 22. Dit ivm 
maatregelen coronavirus.

Gorssel (alleen burgerzaken)
Den Oldenhof
Hoofdstraat 45, 7213 CR Gorssel
De balie in Gorssel is gesloten. Dit
ivm maatregelen coronavirus.

‘t Baken
www.bakenlochem.nl
Postbus 17, 7240 AA Lochem
Hanzeweg 8, Lochem
Afspraak maken? Bel ‘t Baken!
(0573) 28 92 90

De balie is gesloten ivm 
maatregelen coronavirus.

Ideeënmakelaars
Appie Baas en Wouter Swam: 
idee@lochem.nl

B&W info

Als u een van de collegeleden wilt 
spreken, informeer dan naar de 
mogelijkheid om een afspraak  
te maken. U kunt bellen met  
(0573) 28 92 22. U kunt ook 
een brief sturen of mailen naar 
bestuurssecretariaat@lochem.nl.

www.lochem.nl

8 Koninklijke onderscheidingen bij Lintjesregen 

Maandag 26 april ontvingen 8 
inwoners van de gemeente Lochem 
een Koninklijke Onderscheiding. 
Door het coronavirus was er geen 
feestelijke Lintjesregen op het 
gemeentehuis. Burgemeester 
Sebastiaan van ’t Erve reikte de 
onderscheidingen uit bij de gedeco-
reerden thuis. Hij reed binnen 
onze gemeente van de ene naar 
de andere inwoner in een wel heel 
bijzonder voertuig, namelijk een 
zijspan. De uitreiking van 1 van de 
Koninklijke onderscheidingen vond 
plaats in de gemeente Aa en Hunze.

6 inwoners werden benoemd tot 
‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’, 
1 inwoner tot ‘Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau’ en 1 inwoner 
tot ‘Officier in de Orde van Oranje-
Nassau’. Hieronder een overzicht 
wie welk lintje heeft gekregen. Wilt 

u meer lezen over hun verdiensten? 
Kijk dan op www.lochem.nl/nieuws.

De gedecoreerden
• Jan Cees van Hasselt (73) uit 

Gorssel - Officier in de Orde van 
Oranje-Nassau

• Ayse Boya-Armut (52) uit Lochem 
– Ridder Orde van Oranje-Nassau

• Riet Rothman-Wijnbergen (76) 
uit Almen - Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau

• Ettie Segers-Feith (72) uit 
Lochem – Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau

• Ed van Orden (73) uit Gorssel – 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

• Wim Ruiterkamp (75) uit Barchem 
- Lid in de Orde van Oranje-Nassau

• Wilma Makkink (59) uit Gorssel – 
Lid in de orde van Oranje-Nassau

• Ans Jacobs (62) uit Almen – Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau

Sirenetest op 3 mei
Maandag 3 mei testen we onze 
sirenes. Dit gebeurt in heel 
Nederland op iedere eerste 
maandag van de maand om 12.00 
uur. De sirenes geven dan een 
luid signaal van 1 minuut en 26 
seconden. Als u dan de sirene hoort, 
weet u dat er niets aan de hand is.

Gaat de sirene op een ander 
moment meerdere malen achter 
elkaar, dan is er sprake van alarm. Er 
is dan zeker iets aan de hand. Het 
is belangrijk dat u weet wat u moet 

doen: ga direct naar binnen, sluit 
ramen en deuren en stem de radio 
of tv af op Omroep Gelderland. 

NL-Alert
Op de meeste mobiele telefoons 
staat NL-Alert automatisch 
ingesteld. Dit is een alarmmiddel 
van de overheid om u in een noodsi-
tuatie via uw mobiele telefoon 
met een actueel tekstbericht te 
informeren. Heeft u dit er niet op 
staan? Stel het dan zelf in! Lees 
meer op www.nl-alert.nl.

Lintje aanvragen
Iemand kan een lintje krijgen tijdens 2 momenten. Tijdens de bekende 
lintjesregen of een bijzondere gebeurtenis. Wilt u ook een lintje 
aanvragen voor iemand? Op de volgende pagina leest u hoe dit in zijn 
werk gaat.

Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve verraste inwoners uit onze gemeente met 
een lintje. In een zijspan ging hij van de ene naar de andere gedecoreerde toe. 

Openingsplan: stap voor stap meer 
mogelijk
Het kabinet heeft een 
openingsplan gemaakt waarin 
staat wanneer er stap voor 
stap weer meer mogelijk is. 
Steeds meer mensen krijgen 
een vaccinatie tegen corona, 
waardoor snel minder mensen 
ziek zullen worden. Daarom 
wordt nu de 1e stap genomen.

Zo eindigt op 28 april om 04.30 
‘s ochtends de avondklok en gaat 
het thuisbezoek naar maximaal 2 
personen per dag. Het is en blijft 

belangrijk dat iedereen zich aan 
de basisregels houdt. Handen 
wassen, afstand houden en 
thuisblijven en testen bij klachten 
voorkomt besmettingen. Zo kan er 
sneller meer.

Maatregelen op een rij
De maatregelen uit het 
openingsplan vindt u verderop in 
deze Berkelbode. Meer informatie 
leest u op www.rijksoverheid.nl/
coronavirus of www.lochem.nl/
coronavirus.

Stolpersteinen gelegd in Lochem

Op 20 april zijn aan de Smeestraat 1 in Lochem vijf Stolpersteine gelegd. 
Deze Stolpersteine staan symbool voor de vijf voormalige bewoners van 
het pand. Op de bovenverdieping woonde het (jonge) gezin Roozendaal, 
bestaande uit Abraham, Roosje en hun zoontje Emanuel Carel. De ouders van 
Abraham, Emmanuel en Betje, woonden beneden. Alle genoemde personen 
zijn in Auschwitz of Monowitz om het leven gebracht. Met het leggen van 
deze stenen zijn alle voormalige bewoners weer thuisgebracht. Opdat we 
hen niet vergeten. Op de foto ziet u mevrouw Roozendaal (familie van het 
gezin) die volgens gebruik een kiezelsteentje bovenop de stolpersteine legt. 

Aangepast programma op 4 en 5 mei 
Op 4 mei herdenken we onze 
inwoners die tijdens de tweede 
wereldoorlog zijn omgekomen. 
Ieder jaar doen we dat op 
verschillende plekken in de 
gemeente Lochem. Net als vorig 
jaar zullen ook dit jaar de herden-
kingen in een aangepaste vorm 
plaatsvinden in verband met de 
coronamaatregelen. Ook staan we 
stil bij 75 + 1 jaar vrijheid. 

In Gorssel ‘s middags en in Lochem 
’s avonds, is een herdenking die u 
via een livestream kunt volgen op  
www.lochem.nl/herdenkinggorssel en  
www.lochem.nl/herdenkinglochem. 
Bij beide herdenkingen is 
burgemeester Sebastiaan van ’t Erve 
aanwezig.

Herdenkingen andere kernen 
In Almen, Laren, Barchem en 
Harfsen is op 4 mei een korte 
herdenking in klein gezelschap 

zonder publiek. Dit alles volgens de 
dan geldende maatregelen van het 
RIVM. Er is daarom ook dit jaar geen 
bestuurlijke vertegenwoordiging 
namens de gemeente bij aanwezig. 

Helaas is het niet mogelijk om 
dit jaar 75 + 1 jaar vrijheid te 
vieren. Daarom geven we graag de 
veteranen in onze gemeente een 
plek bij deze herdenking. Waar dat 
mogelijk is zal in de genoemde 
dorpen een veteraan aanwezig zijn 
bij de 4 mei herdenking. Van deze 
herdenkingen maken we foto’s. U 
kunt ze na afloop bekijken op  
www.lochem.nl, in gemeente-
nieuws en op instagram en de 
facebookpagina van de gemeente 
Lochem. 

HOU
AFSTAND

VAN
ELKAAR

Voor meer informatie over het coronavirus ga naar:
rijksoverheid.nl/coronavirus 
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Even voorstellen… 

Laura van der Linde regiocoördinator 
Toerisme en Recreatie voor Lochem
Mijn naam is Laura van der Linde, 
sinds 1 april van dit jaar ben ik 
regiocoördinator voor de gemeente 
Lochem bij de Stichting Achterhoek 
Toerisme. Graag ga ik samen met u 
aan de slag om Lochem weer flink 
op de toeristische kaart te zetten. 
Eén van mijn taken is om ervoor te 
zorgen dat Lochem en de kernen 
goed vertegenwoordigd zijn op 
de website, social media en in het 
geprinte informatiemateriaal van 
Achterhoek Toerisme. Daarnaast 
hoop ik de rol van verbinder, 
sparringpartner en marketeer 
te vervullen. Zodat we samen 
werken aan kennisdeling, een sterk 
toeristisch netwerk en nieuwe 
producten. 

Een idee of plan dat bezoekers 
vaker naar Lochem trekt?
Bel, mail of app mij gerust! Uit 
ervaring weet ik dat velen zich 
elke dag weer inzetten om onze 
gemeente aantrekkelijk te houden 
en te maken voor inwoners en 
bezoekers. We mogen trots zijn op 
wat we als gemeente te bieden 
hebben. Laten we dat samen op een 
mooie manier naar buiten brengen.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen op het gebied van 
toerisme en recreatie? Schrijf u dan 
in voor de nieuwsbrief die periodiek 
gaat verschijnen. Dat kan door een 
mailtje te sturen met uw contact-
gegevens naar l.vanderlinde@
achterhoek.nl. 

Stichting Achterhoek Toerisme
Achterhoek Toerisme werkt samen 
met het toeristisch bedrijfsleven 
en de Achterhoekse gemeenten. 
Het doel van de stichting is om 
bezoekers, maar ook inwoners, te 
laten zien hoe mooi en veelzijdig de 
Achterhoek is. Met goede informa-
tievoorziening, gastheerschap en 
uitgebreide routestructuren wordt 
verleid tot het bezoeken van én het 
terugkeren naar de regio. 

Contact
Laura van der Linde, Werkdagen 
maandag, woensdag en 
vrijdagochtend. 
E-mail: l.vanderlinde@achterhoek.nl
Telefoon: 06 - 52 54 72 12
Website: www.achterhoek.nl

Laura van der Linde. Foto KijkG.

Informatie over schapenbegrazing
In onze gemeente laten we schapen grazen om ons gras op een 
natuurlijke manier te ‘maaien’. U leest hier meer over op de speciale 
pagina van Circulus-Berkel verderop in deze Berkelbode. 

Brandbom in Hassinkbos ontmanteld 
volgens plan 

Vrijdag 23 april is de brandbom in het Hassinkbos van Natuurmonumenten 
in Epse onschadelijk gemaakt. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie 
voerde dit uit, ondersteund door de hulpdiensten en gemeente Lochem. 
De ontmanteling liep geheel volgens plan. Direct omwonenden konden 
al halverwege de ochtend geïnformeerd worden over het exacte tijdstip 
van de explosie. Precies om 13.00 uur klonk een harde knal. Dit was 
de springlading die op de brandbom was aangebracht. Korte tijd later 
volgde een tweede knal. Dit was de springstof in de brandbom zelf. 
Natuurmonumenten is eigenaar van het bos, en is blij dat met het verloop. 
De bom is zoals verwacht in de container tot ontbranding gekomen. En de 
brand is daar ook gebleven. 
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Aanvragen

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 15 t/m 21 april 2021 zijn de volgende 
aanvragen ontvangen:

Barchem
• Lochemseweg 28, het kappen van een eik, 

nr. 2021-200169, 16 april 2021 
Eefde
• Hoog Barge 11, het vervangen van een 

carport, nr. 2021-200113, 15 april 2021 
• Kapperallee (nabij), het kappen van een 

linde, nr. 2021-200279, 19 april 2021 
Gorssel
• Flierderweg 5, het plaatsen van een kas 

en het kappen van een grove den, nr. 
2021-200206, 17 april 2021 

• Dorrewold 15, het plaatsen van een 
tuinkas, nr. 2021-200216, 18 april 2021 

• Grooterkamp 58, het vervangen van een 
kapschuur, nr. 2021-200214, 18 april 2021 

Joppe
• Lochemseweg 95, het aanleggen van een 

struweel en aanplanten van drie bomen, nr. 
2021-200002, 15 april 2021 

Laren
• Mussenberg 3a, het veranderen van een 

milieu-inrichting (OBM), nr. 2021-200273, 
19 april 2021 

Lochem
• Akkerwinde 20 (nabij), het kappen van een 

moeraseik, nr. 2021-200117, 16 april 2021 
• Goorseweg 7, het plaatsen van vijf 

sheddaken, nr. 2021-200199, 16 april 2021 
• Havenstraat ong., het aanleggen van een 

grondwal en het veranderen van een weg, 
nr. 2021-200186, 16 april 2021 

• Nieuwstad 5, 7 en 9 (nabij), het gedeel-
telijk veranderen van een bedrijfsverzamel-
gebouw naar negen appartementen, nr. 
2021-200340, 19 april 2021 

• Noorderwal 40 (nabij), het veranderen 
van horeca naar twee appartementen, nr. 
2021-200440, 20 april 2021 

Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten

De volgende aanvragen zijn buiten 
behandeling gesteld en aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Almen
• Ehzerallee 6a, het plaatsen van 

zonnepanelen, nr. 2021-192285, 16 april 
2021 

Zie informatie: Bezwaar 

Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 15 t/m 21 april 2021 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Barchem 
• Soerinkweg 3, het verbouwen van een 

woning, nr. 2021-195115, 21 april 2021 
Joppe
• Joppelaan 81, het vergroten van een 

werktuigenberging, nr. 2021-194764,  
21 april 2021 

Lochem
• Bolksbeekweg 7, het tijdelijk plaatsen van 

twee blokhutten voor een periode van 5 
jaar vanaf 19 april 2021 t/m 19 april 2026, 
nr. 2021-193750, 19 april 2021 

• Holmersweg kavel 11, 14, 15, 16, 18, 19, 
20 en 24, het vergroten van woningen/
plaatsen dakopbouwen, nr. 2021-194875, 
15 april 2021 

• Louise de Colignylaan 38, het vergroten van 
een woning (verhogen dak),  
nr. 2021-198107, 21 april 2021 

• Meindert Hobbemalaan 45, het plaatsen 
van een dakkapel, nr. 2021-194229, 19 april 
2021 

• Ossenbeltsdijk 1 H50, het oprichten van 
een recreatiewoning, nr. 2020-189635,  
15 april 2021 

• Zutphenseweg 65, het handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening voor het 
vergroten van een woning,  
nr. 2021-195456, 21 april 2021 

Bestemmingsplannen

Ontwerp bestemmingsplan 

Contact: afdeling Publiekscontacten

De volgende ontwerp bestemmingsplannen 
met mogelijke beeldkwaliteitsplannen en 
ontwerp besluit hogere grenswaarde Wet 
geluidhinder liggen ter inzage:

• Het bestemmingsplan Perceel C1987 
Almen (planid-nummer NL.IMRO.0262.
buPerceelC1987Al-BP31), zaaknummer 
2020-190412. Wijzigt de bestemming ‘Bos’ 
in de bestemming ‘Agrarisch met waarden’. 
Waarmee het perceel naar het feitelijk 
gebruik wordt bestemd. 

• Het bestemmingsplan Holterweg 114 
Laren (planid-nummer NL.IMRO.0262.
buHolterweg114La-BP31), zaaknummer 
2020-188498 . Wijzigt de agrarische 
bestemming in een wonen – FAB 
bestemming ten behoeve van twee 
woningen. Door gebruik te maken van 
het ‘Beleidskader Functieverandering 
Agrarische Bebouwing Lochem’ wordt alle 
voormalige agrarische bebouwing op het 
erf gesloopt. Het erf wordt aan de hand 
van een landschapsplan ingepast in de 
omgeving.

Inzage
De ontwerp bestemmingsplannen met 
mogelijke beeldkwaliteitsplannen en 
besluiten liggen met ingang van 29 april 
2021 voor de duur van zes weken tot en met 
9 juni 2021 ter inzage. De ontwerp bestem-
mingsplannen kunnen gedurende de hiervoor 

genoemde termijn worden ingezien op de 
website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze 
website klikt u op de knop “Zoeken plannen”, 
waarna u de mogelijkheid heeft de informatie 
op te roepen via het invullen van de locatie, 
de naam van het bestemmingsplan of het 
planid-nummer. U kunt tevens op afspraak bij 
de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en 
Hoofdstraat 45 in Gorssel de stukken inzien 
(standaard digitaal of op verzoek op papier). 

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn 
kan iedereen ten aanzien van het ontwerp 
bestemmingsplan mondeling, schriftelijk of 
digitaal zienswijzen naar voren brengen bij 
de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze 
richt u aan de gemeenteraad, Postbus 17, 
7240 AA Lochem. Een digitale zienswijze kunt 
u uitsluitend indienen via www.lochem.nl/
zienswijze, onder vermelding van: zienswijze 
ontwerp bestemmingsplan (met vermelding 
van de plannaam en het zaaknummer). U 
heeft hiervoor uw DigiD inlogcode nodig. 
Zienswijzen kunnen niet per email worden 
ingediend.
Voor het inbrengen van een mondelinge 
zienswijze kan een afspraak worden gemaakt.

In uw zienswijze vermeldt u in ieder geval:
• naam ontwerp bestemmingsplan 
• het zaaknummer
• uw naam en adres
• de datum waarop u de zienswijze indient
• onderbouwing van uw zienswijze

Verkeer

Tijdelijke verkeersbesluiten 

Contact: mw. C. Groenendijk en mw. M. 
Hazewinkel

De volgende tijdelijke verkeersbesluiten zijn 
genomen:

Lochem, terras Oosterwal
• In verband met de opening van het terras-

senseizoen zal vanaf woensdag 28 april 
2021 de Oosterwal weer gedeeltelijk 
afgesloten zijn voor verkeer.

Openbare bekendmakingen
Bekendmakingen

Het college van B&W en de gemeenteraad nemen besluiten die voor u van belang kunnen 
zijn. Om u hierover te informeren, maakt de gemeente deze besluiten digitaal bekend op 
www.overheid.nl en hier in het Gemeentenieuws. De digitale bekendmakingen zijn de 
officiële bekendmakingen en zijn leidend. De bekendmakingen in Gemeentenieuws zijn 
ondersteunend en komen niet in de plaats van de officiële publicaties op www.overheid.nl.  
Hoewel we de bekendmakingen op de gemeentepagina’s met zorg maken, kunt u aan de 
inhoud ervan geen rechten ontlenen.

Meer informatie
Via www.lochem.nl (> Bestuur en organisatie > Over deze website) kunt u lezen hoe u de 
bekendmakingen ook per e-mail kunt ontvangen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie 
over de procedures bij besluiten, neem dan contact op met de contactpersoon die bij de 
bekendmaking staat vermeld. Dit kan telefonisch, schriftelijk, per e-mail of op afspraak.

 Informatie over de procedures

Mediation
Bent u het niet eens met een gepubliceerd 
besluit waartegen u bezwaar kunt indienen? 
Soms is een juridische procedure te voorkomen 
door mediation. Bij mediation probeert een 
bemiddelaar partijen (vergunninghouder, 
bezwaarde en gemeente) met een geschil 
met elkaar in gesprek te brengen en zo tot 
een oplossing te komen. Heeft u een geschil 
waarbij de gemeente betrokken is en wilt u 
gebruik maken van de mogelijkheid om dat met 
mediation op te lossen? Neem dan contact op 
met mevrouw V. Vroege, v.vroege@lochem.nl of 
telefonisch via (0573) 28 92 84. 

Bezwaar
Veel besluiten worden zonder uitgebreide 
openbare voorbereidingsprocedure genomen. 

Denk hierbij aan een reguliere (niet-complexe) 
omgevingsvergunning, evenementen-
vergunning of verkeersbesluit. Wanneer u het 
niet eens bent met een besluit kunt u hiertegen 
bezwaar maken. U dient binnen zes weken 
nadat het besluit aan de aanvrager bekend is 
gemaakt, bezwaar in bij de gemeente. 

Zienswijzen
Bij complexe aanvragen of besluiten, 
bijvoorbeeld een aanvraag om een uitgebreide 
omgevingsvergunning of een ontwerp- 
bestemmingsplan, liggen het ontwerpbesluit en 
de bijbehorende stukken ter inzage. 

U leest bij de bekendmaking waar en wanneer 
u de stukken kunt inzien. U kunt gedurende de 
inzagetermijn een mondelinge (op afspraak) of 
schriftelijke reactie (formeel zienswijze) geven. 

Beroep na openbare voorbereidingsprocedure
Dit betreft besluiten die genomen zijn met 
een openbare voorbereidingsprocedure. 
Degenen die een zienswijze hebben ingediend 
kunnen beroep aantekenen bij de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Beroep kan ook wanneer de gronden van het 
beroep zich richten tegen wijzigingen in het 
besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit 
of wanneer u redelijkerwijs niet verweten kan 
worden niet tijdig een zienswijze te hebben 
ingediend. U dient een beroepschrift in binnen 
zes weken na bekendmaking van het besluit aan 
de aanvrager.

Beroep na bezwaarprocedure
Wanneer u tegen een besluit een bezwaarschrift 
heeft ingediend, kunt u tegen het besluit op 
het bezwaarschrift in beroep gaan. Dit beroep-
schrift dient u in bij het team Bestuursrecht 

van de Rechtbank Gelderland binnen zes weken 
na bekendmaking van de beslissing op het 
bezwaarschrift aan de bezwaarmaker. 

Voorlopige voorziening
Een bezwaar- of beroepschrift tegen een besluit 
schort de werking van dat besluit niet op. Dit 
betekent bijvoorbeeld dat de vergunninghouder 
mag beginnen te bouwen tijdens een bezwaar- 
of beroepsprocedure. Om dit tegen te gaan, 
kunt u bijkomend een voorlopige voorziening 
vragen.
Bij een bezwaarprocedure vraagt u dit aan 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Gelderland. Bij een beroepsprocedure vraagt 
u de voorlopige voorziening bij de instantie 
waar het beroep aanhangig is, dat is de 
rechtbank of bij hoger beroep de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

www.lochem.nl 



alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Onderwijs

Hbo en wo per 26 april onder 
voorwaarden open. 
 
 
Bibliotheken van onderwijs -
instellingen voor mbo, hbo en  
wo open.

Winkels en markten

Thuisbezoek

Avondklok

Einde avondklok op 28 april  
om 4.30 uur. 

Horeca buiten

Buitenterrassen open van 12.00 
uur tot 18.00 uur. 

 
Max. 2 personen of 1 huis -
houden per tafel (excl. kinderen 
t/m 12 jaar). 

 
Max. 50 personen per 
buitenterras. 

 
Reserveren, gezondheidscheck 
en vaste zitplaats verplicht. 

 
Verplaats je alleen als je naar de 
wc of garderobe gaat of moet 
betalen. Draag binnen een 
mondkapje. 

 
Terrassen van sport -
accommodaties blijven  
gesloten.

Niet-essentiële winkels open  
tot 20.00 uur. 

 
Niet-essentiële winkels mogen 
max. 1 klant per 25 m2 
ontvangen. Er mogen in elk geval 
2 klanten per verdieping worden 
ontvangen, ongeacht de grootte 
van de winkel. 

 
Warenmarkten voor zowel 
levensmiddelen als niet-
essentiële producten open. 

 
Kom alleen en winkel op rustige 
momenten.

Ontvang thuis max. 2 personen 
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 

Uitvaarten

Stap 1: terrassen en winkels open, einde avondklok 
 

We verwachten dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten eind april gaat afnemen.  
Daarom zetten we op 28 april voorzichtig de eerste stap van het openingsplan.

20 april 2021

Theorie-examens

Theorie-examens voor een  
rij-, vaar- of vliegbewijs 
toegestaan. 
 Max. 100 bezoekers op een 

uitvaart toegestaan. 
 

Klachten?  
Blijf thuis. 
 
Laat je direct testen.

TestenHoud 1,5 meter afstand. 
 
Vermijd drukke  
plekken.

 .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen

Basisregels

Openingsplan: stap 1 per 28 april

Meer informatie en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/openingsplan 

of bel 0800-1351 

Bekijk de toegankelijke  
versie op: 

rijksoverheid.nl 
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