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social distancing

Beste heer Van der Kallen,

Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief delen wij u het volgende mede.

Vragen
1. Overheid, gemeente stel (tijdelijk) de openbare ruimte beschikbaar voor huwelijken, uitvaarten en dopen.

Antwoord:
We hebben met interesse kennisgenomen van uw brief waarin u in feite aan ons vraagt om de openbare ruimte 
beschikbaar te stellen voor gebeurtenissen als huwelijk, doop of uitvaarten. Per 1 juni veranderen de regels inderdaad, 
zoals u terecht al aangeeft en deze verruiming biedt zeker meer mogelijkheden.
De afgelopen weken zijn grote veranderingen in het dagelijkse leven mogelijk gemaakt. We hebben ons als 
samenleving goed aan de regels gehouden en zoals premier Rutte heeft gezegd: daarvoor mogen we worden beloond. 
Dat betekent ook dat regels worden versoepeld en we vooral kijken naar de mogelijkheden die de noodverordening 
ons biedt. Ook de gemeente Bergen op Zoom kijkt vooral naar de (nieuwe) mogelijkheden. Onze visie is vooral om 
mee te denken met inwoners en ondernemers. Zo hebben we nauw contact met religieuze instellingen zoals kerken en 
moskeeën.

Noodverordening
Nu samenkomsten in voor publieke toegankelijke gebouwen tot en met 30 personen (exclusief personeel) zijn 
toegestaan, is het niet meer nodig in de noodverordening een bepaling op de nemen dat er een uitzondering geldt voor 
uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen. Dit betekent dat ook uitvaarten en huwelijken tot 30 personen zijn toegestaan in 
een gebouw. Vanaf 1 juli is dat zelfs 100 personen.

Bruiloften
Vanaf het begin van de Coronacrisis is er intensief contact geweest met alle bruidsparen die een huwelijk gepland 
hadden voor de aankomende periode. De meeste bruidsparen hebben er zelf voor gekozen om hun huwelijk uit te 
stellen naar een later moment, veelal naar 2021. Daarnaast is gekeken naar de mogelijkheden die wij hebben om 
binnen de huidige mogelijkheden invulling te geven aan huwelijksceremonies. Zo is de raadzaal tijdelijk beschikbaar 
gesteld als trouwlocatie voor groepen tot maximaal 30 personen. Inmiddels is daar ook een aantal huwelijken 
voltrokken. Er zijn tot op heden geen verzoeken binnengekomen van bruidsparen om hun huwelijksvoltrekking in de 
openbare ruimte te mogen houden.

Uitvaarten en afscheid nemen



De afgelopen weken is contact geweest met de uitvaartondernemers in onze gemeente. Er is regelmatig overleg 
gepleegd over drive-by's, walk by’s en erehagen. We hebben dit elke keer toegestaan, met als regel dat de 
maatregelen in acht werden genomen zoals de anderhalve meter en niet blijven rondhangen op de parkeerplaats. Dit 
heeft niet tot excessen geleid en daar zijn we dan ook trots op. Inwoners nemen echt de eigen verantwoordelijkheid. 
Mocht een dergelijk verzoek bij ons worden ingediend dan zullen we samen met de indiener naar passende 
mogelijkheden kijken en kijken onder welke randvoorwaarden de openbare ruimte beschikbaar kan worden gesteld.

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Mevr. EP. de Milliano, 
bereikbaar via telefoonnummer.
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