
 
 

Coronamaatregelen culturele sector (bijgewerkt tot  4 juni) 

 
Dit document is een samenvatting van de afspraken en regels die gelden voor de verschillende 

cultuurdisciplines in de Hoeksche Waard om verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te 

voorkomen. Het is de stand van zaken tot de datum die in de titel is aangegeven. Is er sprake van 

(verdere) versoepeling van de maatregelen of komen er nieuwe inzichten? Dan wordt deze nieuwe 

informatie toegevoegd aan dit document. 

 

Algemeen: stapsgewijze versoepeling maatregelen 
 

Omdat we het virus steeds beter onder controle krijgen, zijn inmiddels diverse maatregelen versoepeld. Zo 

mogen we vanaf 1 juni weer met een groep samenkomen (maximaal 30 personen) en zijn bijvoorbeeld 

verenigingsgebouwen en culturele centra weer open. Het verder versoepelen van maatregelen vindt alleen 

plaats als het virus onder controle blijft. De 1,5 meter afstand blijft altijd van kracht. Als het echt nodig is, 

dan kan en moet een besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid. 

 

Basisregels blijven van kracht 
Het aantal besmettingen met het coronavirus en het aantal mensen dat eraan overlijdt is flink afgenomen. 

Dat hebben we met elkaar bereikt door ons te houden aan de volgende maatregelen:  

 Heeft u milde klachten? Blijf thuis en laat u testen. Bent u benauwd en/of heeft u koorts? Dan 
moeten alle huisgenoten thuisblijven. 

 Houd 1,5 meter afstand. 
 Blijf weg van drukke plekken. 

 Werk zoveel mogelijk thuis. 

 Was vaak uw handen. 
 Schud geen handen. 

 Hoest en nies in uw elleboog. 

 Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna meteen weg. 

 Bent u 70 jaar of ouder, of heeft u een kwetsbare gezondheid? Wees dan extra voorzichtig. 

 
 

Opstarten van activiteiten 
Vanaf 1 juni kunnen culturele instellingen weer (een gedeelte van) hun activiteiten opstarten. Daar is wel 

een aantal voorwaarden aan verbonden. Wij hebben deze hieronder op een rij gezet. 

 

Melding maken van opstarten activiteiten 
Gemeente Hoeksche Waard vraagt culturele organisaties zich te melden als ze activiteiten mogen en willen 

opstarten.  Hieronder geven wij u aan wat u moet en kunt doen als u uw activiteiten weer opstart.  
 

Het is voldoende als u een e-mail stuurt naar info@hoekschewaardactief.nl . Vermeld daarin: 

• Uw naam en de naam van de culturele aanbieder namens wie u communiceert. 

• Het telefoonnummer waarop u goed bereikbaar bent. 

• De ingangsdatum wanneer u met activiteiten wilt starten. 

• Welke activiteiten het betreft, waar en hoe deze plaatsvinden en voor zover bekend wanneer. 

• Hoe u ervoor zorgt dat de regels worden nageleefd. Eventuele bijlagen kunt u meesturen. 

• Eventuele extra maatregelen die u heeft getroffen.  

• Eventuele vragen van uw kant. 

 



 
 

Hoeksche Waard Actief verzamelt de meldingen. Zij kunnen u ook helpen en praktische adviezen geven bij 

het opstarten. De meldingen worden verder doorgestuurd naar Dok-C, het platform voor kunst en cultuur in 

de Hoeksche Waard. Zij publiceren op hun website een overzicht van de opgestarte activiteiten.  

 

Ondersteuning 
De combinatiefunctionarissen van Hoeksche Waard Actief kunnen ondersteuning bieden in het uitwerken 

van uw plannen. Ook kunnen zij op locatie met u meekijken, mocht u nog vragen hebben.  

 

Neem voldoende hygiënemaatregelen 
Maak de door u gebruikte ruimte goed schoon, denk daarbij bijvoorbeeld aan de deurklinken. Zorg voor 

voldoende ventilatie door een raam open te zetten.  

 

Registratie aanwezigheid  
Wij raden u sterk aan om goed bij te houden wie er op uw activiteit aanwezig is. Deze informatie is namelijk 

misschien achteraf nodig als er een coronabesmetting wordt geconstateerd. Voor deze registratie bent u als 

aanbieder zelf verantwoordelijk. Deze registratie blijft in uw bezit. Wij raden u aan om met uw vrijwilligers en 

professionals af te spreken hoe binnen uw organisatie deze registratie plaatsvindt. In sommige gevallen 

wordt gewerkt met reserveringen en een checkgesprek. 

 

Gebruik accommodatie van derden  
Maakt u gebruik van een binnenaccommodatie die niet van uzelf is? Neem dan vooraf contact op met de 

beheerder om uw plannen te bespreken. 

 

 

Informatie voor culturele deelsectoren (in alfabetische volgorde) 
 

Beeldende kunst  
Voor individuele kunstenaars in hun eigen atelier gelden de algemene richtlijnen van het RIVM. Exposities 

zijn vanaf 1 juni toegestaan. Hieraan is een maximum van 30 bezoekers verbonden. Bezoekers moeten zich 

vooraf aanmelden en iedereen moet zich houden aan de 1,5 meter afstand regel. 
 

Bibliotheken  
Voor bibliotheken geldt dat zij vanaf 11 mei de deuren stapsgewijs openen voor het uitvoeren van de 

basisfunctie: het uitlenen van boeken. Groepsactiviteiten zijn beperkt toegestaan en eventuele horeca is tot 

1 juli gesloten.  

 

Er zijn door de bibliotheekorganisaties maatregelen getroffen ter voorkoming van verspreiding van het 

coronavirus (COVID-19). Daarmee volgen zij de regels die gelden in de ‘anderhalve-metermaatschappij’.  De 

bibliotheken hanteren hiervoor protocollen en de openstelling vindt stapsgewijs plaats.  

 

Kijk voor de laatste informatie op de websites of neem contact op met uw eigen bibliotheek.  

 

Cultuureducatie 
De basisscholen en kinderopvang zijn per 11 mei open op een aangepaste manier. Leerlingen krijgen 

ongeveer de helft van hun lestijd weer les op school, in kleinere groepen. De andere helft van de tijd krijgen 

zij thuiswerk. Scholen moeten volwaardig onderwijs geven en bepalen zelf hoe ze het programma invullen. 

Ze maken daarin hun eigen keuzes, bijvoorbeeld of ze wel of niet externe docenten inzetten in deze periode. 

Cultuureducatie kan weer plaatsvinden, maar wel binnen de regels zoals die in het protocol van het primair 

onderwijs en de adviezen van het RIVM zijn beschreven.  

 

Op 8 juni gaan de basisscholen weer volledig open. 



 
 

 

Dans 
Er is op dit moment te weinig kennis over virusverspreiding bij binnensporten (dansen), daarom is 

binnensporten/bewegen, dus ook dansen, niet toegestaan . Er mag voorlopig alleen in de buitenlucht 

gedanst worden. 

 

Danslessen die onderdeel uitmaken van het lesprogramma van het basisonderwijs zijn vanaf 11 mei 

toegestaan. Ook hiervoor geldt weer: binnen de regels zoals die in het protocol van het primair onderwijs 

zijn beschreven.  

 

Erfgoed en monumenten 
Vanaf 1 juni kunnen het erfgoed en de monumenten weer bezocht worden. Het maximum aantal bezoekers 

is afhankelijk van hoeveel bezoekers er op het beschikbare oppervlakte passen, dus bij 1,5 meter afstand van 

elkaar. In ieder geval maximaal 30 personen. Bezoekers moeten vooraf een kaartje kopen. 
 

Festivals  
Voor deze evenementen (maar bijvoorbeeld ook concerten) is het complex om de 1,5 meter afstand op een 

veilige manier te organiseren. Ook vanwege de lange voorbereidingstijd van dit type evenementen en de 

daarbij horende kosten, is vroegtijdige helderheid van belang. Daarom zijn deze evenementen voorlopig tot 

1 september verboden.   

 

Musea 
Musea mogen open vanaf 1 juni . Het maximum aantal bezoekers is afhankelijk van hoeveel bezoekers er op 

het beschikbare oppervlak passen, dus bij 1,5 meter afstand van elkaar. In ieder geval maximaal 30 personen. 

Bezoekers moeten vooraf  een kaartje kopen. 

 

De horeca die eventueel verbonden is aan de musea zijn tot 1 juli gesloten. 
 

Muziek en zang 
Vanaf 1 juni mogen de meeste groeps- en individuele lessen op muziekscholen en in verenigingsgebouwen 

weer gegeven worden. Hieraan is een maximum van 30 personen per ruimte verbonden. 

 

Muzieklessen die onderdeel uitmaken van het lesprogramma van het basisonderwijs zijn vanaf 11 mei 

toegestaan. Hiervoor gelden de regels zoals die in het protocol van het primair onderwijs zijn beschreven 

 

 Mogen blazers weer samen spelen?  

Blazers mogen weer in groepsverband spelen (dat geldt voor zowel repetities als voor uitvoeringen). Wel 

geldt ook hier het maximum van 30 personen. Daarnaast moeten zij hun protocollen hebben aangepast op 

de laatste inzichten en moeten deze met de brancheverenigingen zijn afgestemd. Dat betekent in ieder 

geval dat blazers minimaal 2 meter afstand moeten houden tot anderen. 

 

 Mag er weer samen gezongen worden? 

Het Outbreak Management Team (OMT) geeft aan dat er op dit moment onvoldoende inzicht is over het 

risico op verspreiding van het virus door geforceerd stemgebruik (zoals zang). Verder onderzoek moet 

afgewacht worden voordat men opnieuw kan beoordelen of gezamenlijke zangactiviteiten hervat kunnen 

worden. Daarom wordt nu geadviseerd om niet samen te zingen. Voor professionele zangers die samen 

optreden wordt gekeken of op basis van hun protocol verruiming mogelijk  is in afwachting van nader 

onderzoek. 

 

 Mogen professionele zangers solo optreden? 

Professionele zangers mogen alleen solo optreden, als er een ruime afstand is tussen zanger en de muzikale 

begeleiding en als er een ruime afstand wordt aangehouden tussen zanger en het publiek. Tot de resultaten 

van Nederlands onderzoek bekend zijn, bieden de resultaten van Duits onderzoek houvast. Hierin wordt 

gesproken van 8 meter tussen zanger en begeleiding/publiek. Zodra er meer bekend is over het Nederlandse 

onderzoek volgt een nadere richtlijn.  



 
 

 

De brancheorganisatie Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) is snel en vrij volledig met de 

berichtgeving. Op haar website www.knmo.nl zijn protocollen te vinden voor het reinigen van ruimtes, de 

veiligheid van de docenten en het reinigen van instrumenten.  

 

Tot 1 juli  blijven  de verenigingskantines gesloten. 

 

Theater  
De theaters hebben op 1 juni 12.00 uur de deuren voor het publiek geopend. Daaraan zijn de volgende 

voorwaarden verbonden: 

 Maximaal 30 personen. 

 Het betreft zitplaatsen per ruimte. 

 Bezoekers moeten vooraf reserveren. 

 

Groeps- en individuele theaterlessen mogen, onder bepaalde voorwaarden,  vanaf 1 juni weer plaatsvinden.   
 

Veiligheid staat voorop 

Culturele activiteiten zijn vanaf half maart enorm beperkt om de verspreiding van het coronavirus tegen te 

gaan. Nu de maatregelen stapsgewijs versoepeld worden, willen we zo veel mogelijk mensen weer veilig 

deel laten nemen aan culturele activiteiten. Natuurlijk zijn culturele aanbieders allereerst zelf 

verantwoordelijk om erop toe te zien dat de regels worden nageleefd. Maar de gemeente heeft hierin ook 

een verantwoordelijkheid. Daarom is door de gemeente besloten tot deze meldingsplicht. Na de melding 

kunt u in principe direct starten met de activiteiten, maar alleen als u voldoet aan de protocollen.  
 

Belangrijke informatie voor de uitwerking - handhaving 

Als er geen melding is ingediend, is de uitoefening van de activiteit niet toegestaan. De melding is voor de 

gemeente een toetsingskader. De uitvoering van de activiteiten vindt plaats onder de verantwoordelijkheid 

van de aanbieder. De gemeente handhaaft niet actief bij de activiteiten, maar bij eventuele klachten toetsen 

en/of handhaven wij aan de hand van de melding. 

 
Instructieprotocollen  

Wij adviseren u om ook uw eigen brancheorganisatie te raadplegen voor specifieke informatie en tips. Op de 

website van de KNMO is bijvoorbeeld een aantal goed bruikbare protocollen te vinden. 

 
Financiële regelingen 
 

Landelijke regelingen 

De Rijksoverheid heeft onderstaande financiële regelingen getroffen die (ook) van toepassing zijn op de 

culturele sector. 

• NOW-regeling (90% loonkosten vergoeden van de omzetderving met een minimum van 20%)  

• TOGS (eenmalige bijdrage van € 4.000) 

• Eenmalige Rijksbijdrage (300 miljoen, komt slechts ten goede aan voornamelijk de 

rijksgezelschappen) 

• TOZO-regeling (bedrijven en ZZP-ers in de culturele sector kunnen op dezelfde regelingen een 

beroep doen als in andere sectoren) 

 

Regelingen Hoeksche Waard 

Gemeente Hoeksche Waard heeft de onderstaande financiële regelingen getroffen die (ook) van toepassing 

zijn op de culturele sector: 

• Gemeente Hoeksche Waard heeft besloten toegekende project- en incidentele subsidieaanvragen 

tot € 1.000,-- voor bijeenkomsten tot 1 juni niet terug te vorderen. Gaat het om een subsidie van  

http://www.knmo.nl/


 
 

€ 1.000,-- of meer? Dan krijgt de betreffende organisatie een brief om de ontvangen subsidiegelden 

te verantwoorden. 

• Gemeente Hoeksche Waard maakt geen gebruik van de bevoegdheid om bij de vaststelling van 

structurele subsidies over te gaan tot terugvordering bij het lager vaststellen van de subsidie. Dit 

geldt alleen voor zover het niet of niet geheel plaatsvinden van de activiteiten/evenementen is 

veroorzaakt door de coronacrisis, en mits: 

1. de uitgaven daarvoor zijn gedaan of onontkoombaar waren door aangegane eerdere 

verplichtingen; 

2. de subsidieontvangers op een andere manier al vergoeding hebben of gaan ontvangen.  

• De datum van de aanvraag tot vaststelling van de structurele subsidies 2019 is uitgesteld tot 1 

september 2020. 

• Maatregelen uitstel van betaling van lokale lasten via het SVHW. 

• De huur van de accommodaties wordt niet in rekening gebracht bij de gebruiker voor de niet 

genoten uren als gevolg van de coronacrisis. Dit geldt voor de accommodaties die verhuurd worden 

door de gemeente en door Bres. Overige exploitanten nemen daar zelfstandig een besluit over. De 

gemeente spant zich in om ook de overige exploitanten op dezelfde lijn te krijgen. 

• Informatie over lokale regelingen voor (culturele) ondernemers:  

https://www.gemeentehw.nl/direct-regelen/ondernemen  

 

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen 
 
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren: 

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop. 

• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, 

benauwdheid of koorts.  

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. 

Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je naar buiten.  

• Blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). 

Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je 

thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.  

• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden 

(uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar).  

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.  

• Vermijd het aanraken van je gezicht.  

• Schud geen handen. 

 

Handige websites 
 

• Site van de rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-

en-dagelijks-leven/cultuur 

• Noodverordening veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid https://www.zhzveilig.nl/algemeen/nieuwe-

noodverordening-van-kracht/ 

• Informatie gemeente Hoeksche Waard  https://www.gemeentehw.nl/informatie-coronavirus/  

• RIVM https://www.rivm.nl/  

• Protocol primair onderwijs https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol_regulier.pdf 

• KNMO  https://www.knmo.nl 

https://www.gemeentehw.nl/direct-regelen/ondernemen
https://www.zhzveilig.nl/algemeen/nieuwe-noodverordening-van-kracht/
https://www.zhzveilig.nl/algemeen/nieuwe-noodverordening-van-kracht/
https://www.gemeentehw.nl/informatie-coronavirus/
https://www.rivm.nl/
https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol_regulier.pdf
https://www.knmo.nl/


 
 

• LKCA https://www.lkca.nl/artikel/veelgestelde-vragen-over-de-gevolgen-van-corona/ 

 

 

Heeft u nog vragen?  
 
Neem dan gerust contact op met Hoeksche Waard Actief.  Zij helpen u graag! De medewerkers zijn 

bereikbaar via e-mail info@hoekschewaardactief.nl of telefonisch via 085 - 070 73 47. 

 

https://www.lkca.nl/artikel/veelgestelde-vragen-over-de-gevolgen-van-corona/
mailto:info@hoekschewaardactief.nl

