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Geachte heer/mevrouw,
In de strijd tegen het Coronavirus heeft het Kabinet op donderdag 28 mei jl.
het besluit genomen om de maatregelen voor het sporten in de buitenlucht
verder te versoepelen. Vanaf 1 juni mogen ook jongeren in de leeftijd 13 tot en
met 18 jaar buiten sporten zonder daarbij de anderhalve meter afstand in acht
te houden.
De maatregelen op een rij:
1) Kinderen tot en met 12 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten.
2) Jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar mogen onder
begeleiding buiten sporten.
3) Volwassenen vanaf 19 jaar mogen buiten met elkaar sporten, alleen met
1,5 meter afstand onderling.
4) Officiële wedstrijden/competities en toernooien zijn niet toegestaan.
5) Alle binnensportlocaties blijven gesloten.
6) De wekelijkse bijeenkomsten van scouting-, cultuur-, kunst-, en andere
jeugdverenigingen voor kinderen tot en met 18 jaar zijn toegestaan
onder de dezelfde voorwaarden die voor sport gelden.
Aanpak gemeente Leeuwarden
Bovenstaande betekent in de gemeente Leeuwarden het volgende:
-

Vanaf 1 juni 2020 mogen de buitensportverenigingen hun trainingen
hervatten voor alle leeftijdsgroepen. Voor de leeftijdsgroepen vanaf 19
jaar geldt de richtlijn van 1,5 meter afstand.
Vanaf 1 juni kunnen de binnensportverenigingen buiten trainingen
aanbieden voor alle leeftijdsgroepen. Voor de leeftijdsgroepen vanaf 19
jaar geldt de richtlijn van 1,5 meter afstand. U kunt bv SPORT
benaderen voor het gebruik van een buitensportlocatie indien u daar
zelf niet de beschikking over heeft.

Blad 2

-

-

Sportorganisaties en sportaanbieders kunnen ook gebruik maken van de
openbare ruimte. Naast de openbare ruimte mag ook gebruik gemaakt
worden van privé buitenterrein. Wel willen we in deze gevallen vragen
dit gebruik te melden aan bv SPORT. Zo houden we het inzicht en
overzicht in het gebruik van openbare ruimte en buitenterreinen.
De sportverenigingen in de gemeente Leeuwarden moeten naast de RIVM
richtlijnen ook de protocollen van de desbetreffende bond en/of het
NOC/NSF hanteren.

Vragen & communicatie
Instellingen, organisaties of ouders/verzorgers met vragen kunnen zich melden
via het e-mailadres sportenbewegen@leeuwarden.nl of via 14058. Uw vragen
worden dan zo spoedig mogelijk beantwoord.
Sportverenigingen kunnen met vragen ook terecht bij de bv SPORT via het emailadres sportontwikkeling@bvsport.nl of via 058-267 7955.
Er zijn op 28 mei ook versoepelingen aangekondigd die ingaan op 1 juli. U wordt
spoedig geïnformeerd over deze wijzigingen en de uitwerking hiervan in de
Gemeente Leeuwarden.
Op de website van de gemeente Leeuwarden (www.leeuwarden.nl) plaatsen wij
de actuele informatie. Waaronder de informatie van het Rijk met vragen en
antwoorden over de versoepeling van de maatregelen.
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