
Mededeling bestuur 

Het is vandaag 6 april 2020 en gisteren heeft “ Holland Midden” een nieuwe noodverordening doen 

uitgaan. Met de link is de noodverordening ter bestrijding van het coronavirus te downloaden:  

Hierin staat dat het voor ons is verboden recreatief nachtverblijf aan te bieden en het verboden is 

om als toerist of eigenaar om recreatief te overnachten. 

 

Wij verwijzen u hierbij naar de website van “Holland Midden” voor de meest actuele adviezen en 

regelgeving:  https://www.hollandsmiddenveilig.nl/faq 

 

Als eigenaar of passant op de boot slapen is niet toegestaan bij WSV Vennemeer. Overdag je boot 

controleren met inachtneming van alle maatregelen als afstand 1,5 meter en max. 2-3 personen is en 

blijft, voor alsnog,  toegestaan. 

 

Wanneer je nu de Radio, TV, Kranten en Social Media bekijkt dan raak je het spoor snel bijster. Het 

begint qua communicatie een redelijke chaos te worden. Vandaar een korte samenvatting. 

 

Kort samengevat voor Kaag en Braassem e.o. 

• Er is geen vaarverbod in Nederland. 

• De bruggen en sluizen zullen vaak de wintertijden handhaven. 

• Verschillende havens m.n. verenigingen zijn totaal afgesloten. 

• Geen overnachting aan boord. 

• WSV Vennemeer is overdag toegankelijk;  toiletten en douches zijn afgesloten. 

• Toegang voor reparatie- en schoonmaakbedrijven toegestaan.  

 

Uiteraard zullen alle maatregelen als afstand van 1,5 meter, max 2-3 personen en dergelijke 

nageleefd worden. Op dit moment van schrijven is ons de einddatum van deze noodverordening nog 

niet bekend. Wij schatten 1 juni. 

 

Ons advies is om zoveel mogelijk thuis te blijven en, wellicht ten overvloede, anderhalve meter 

afstand te houden zodat u niet de "Ik heb een dokter nodig-vlag" hoeft te hijsen. 

Als alles achter de rug is, zien we elkaar en is het feestje wellicht leuker dan voorzien. 

 

Wanneer u de behoefte heeft aan nog meer informatie belt u ons gerust. 

Met vriendelijke groet 

Het bestuur. 

https://www.hollandsmiddenveilig.nl/faq

