
           
Het kabinet roept iedereen op om op een veilige manier te werken aan ons sociaal en mentaal welzijn 

en onze leefstijl. Veel organisaties en verenigingen in Houten willen hier gehoor aan geven. Voor een 

veilig verloop is het belangrijk dat deze passen binnen de geldende regels, zie 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels  

Verenigingen en organisaties kun bij de gemeente hun voorstellen indienen voor hun geplande 

sportactiviteit. De gemeente kijkt dan of het plan past binnen de wettelijke kaders, de 

voorzorgsmaatregelen voldoende in acht worden genomen en of de overlast voor de omgeving niet te 

groot is. Hier hebben we ongeveer 1 tot 3 dagen voor nodig. Dien de plannen dus tijdig in. Dat kan via 

coordinatiecorona@houten.nl  

In het plan staat in ieder geval beschreven: 

• Welke organisatie/vereniging 

• Contactpersonen 

• Contactgegevens 

• Beschrijving van de activiteit: oa aantal deelnemers, leeftijd, aantal begeleiders, soort 

activiteit, gebruik materialen openbare ruimte en eigen materiaal zoals geluidsdragers 

• Locatie van de geplande activiteit. Voor overleg over mogelijke locaties kan er contact opgenomen 

worden met de sportmakelaar via sportmakelaar@sportpunthouten.nl  

• Dagen en tijden activiteit 

• Genomen voorzorgsmaatregelen: halen/brengen, scheiden van stromen, gezondheidscheck, 

instructie ouders, instructie begeleiders, voorkomen van vermenging groepen, registratie 

deelnemers 

• Communicatie: informeren ouders/kinderen, informeren omgeving, herkenbaar aanspreekpunt 

voor omgeving en handhaving 

De burgemeester kan te allen tijde de activiteit niet goedkeuren of beëindigen als er gedragingen of 

activiteiten (gaan) plaatsvinden waarbij een ernstige voor de onmiddellijke verspreiding van het 

Covid19 virus ontstaat of de overlast voor de omgeving te groot is.  

 

Criteria (bij regels vanaf 3-3-21) 

• Een buitenactiviteit op een sportaccommodatie is toegestaan t/m 17 jaar. Van 18 t/m 26 jaar 

alleen in teamverband. 

• Een buitenactiviteit in de openbare ruimte mits aan regels groepsgrootte en afstand wordt 

voldaan. 

o Verenigingen die teamsport of groepsles aanbieden voor jongeren van 13 t/m 17 jaar 

ter vervanging van gesloten sportruimte treden in overleg met gemeente. 

o Verenigingen die teamsport of groepsles aanbieden voor jongeren van 18 t/m 26 jaar 

is niet toegestaan tenzij kwetsbare doelgroep in overleg met gemeente. 

• Binnen bewegingsactiviteit is niet toegestaan met uitzondering van topsport en kwetsbare 

doelgroep. 

• Geen horeca of verstrekking van eten of drinken.  
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• Activiteiten zijn altijd besloten (geen open inloop).  Vooraf aanmelden en registreren is altijd 

verplicht. Dit versneld bureau en contactonderzoek bij eventuele besmetting. 

• Algemene regels voor afstand houden 

o Kinderen t/m 12 jaar niet 

o Binnen en buiten vanaf 13 jaar afstand houden tot volwassenen. 

o Teamsport buiten op sportaccommodatie 18 t/m 26 jaar is toegestaan. Voor en na 

sporten 1,5 meter afstand.  

• Beperkt aantal begeleiders 

• Geen publiek 

• Zoveel als mogelijk jeugd, jongeren en ouderen zelf naar de locatie/activiteit laten komen. Bij 

brengen/ halen door ouders/ verzorgers/taxi duidelijke route en afspraken. 

• De organisator en locatie zijn verantwoordelijk voor naleven maatregelen. Deelnemers zijn 

ook zelf verantwoordelijk voor afstand houden en beschermingsmaatregelen. 

 

 

Wat past bijvoorbeeld binnen de criteria: 

• Sportclinics buiten voor jongeren t/m 17 jaar of andere kwetsbare doelgroep zijn toegestaan 

mits besloten, registratie, gezondheidscheck, geen versterkte muziek, geen publiek en afstand 

houden.  

• Teamsport in de openbare ruimte t/m 17 jaar ter vervanging van binnensport mits besloten, 

herkenbaar, registratie, gezondheidscheck, geen versterkte muziek, geen publiek en afstand 

houden. 

 

Handhaving 

De sport- en beweegaanbieders dragen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de deelnemers 

van de activiteit. Ook zijn zij verantwoordelijk voor het beperkt houden van de overlast voor de 

omgeving. Wij gaan hierbij uit van de kracht en verantwoordelijkheid van de aanbieders van sport en 

bewegen. Zo kennen we Houten en we hebben alle vertrouwen dat de versoepeling van de 

maatregelen in de sport goed zal verlopen voor de deelnemers en de omgeving. 

Het is belangrijk dat u de regels en afspraken nakomt. Eventuele aanwijzingen van politie en 

handhaving dient u op te volgen. De burgemeester kan te allen tijde de activiteit niet goedkeuren of 

beëindigen als er gedragingen of activiteiten (gaan) plaatsvinden waarbij een ernstige voor de 

onmiddellijke verspreiding van het Covid19 virus ontstaat of de overlast voor de omgeving te groot is.  

 
Waardering  

Samen met u doen we ons uiterste best om het sporten voor kinderen en jongeren in Houten, binnen 

alle beperkingen, zo snel mogelijk en verantwoord te kunnen starten.  

Heel veel succes!  

 

 

 


