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Geacht bestuur

Wij hebben allemaal te maken met de effecten van de Coronacrisis, waarbij onder meer alle culturele
activiteiten vooralsnog tot 1 juni 2020 zijn stopgezet.
De Gemeente Hollands Kroon volgt de maatregelen die het kabinet neemt in de aanpak van het
coronavirus.
Als gemeente willen wij op de hoogte blijven van zaken waar u nu mee wordt geconfronteerd, zowel
in activiteiten, als bestuurlijk en financieel. Vandaar ons verzoek aan u om onduidelijkheden die nu bij u
leven bij ons te melden. Ik wil uw vragen en opmerkingen inventariseren en in een later stadium kijken of
er ondersteuning of een oplossing nodig is.
U kunt uw bevindingen mailen naar Vitaliteit@hollandskroon.nl. Mochten er nog onduidelijkheden zijn
dan kunt u contact opnemen met Eric Groot Antink op (088) 32 15 397 / 06-83269502.
Op https://www.hollandskroon.nl/inwoners/nieuws/hollands-kroon-neemt-maatregelen-tegenverspreiding-coronavirus vindt u de meest actuele stand van zaken. Zie hiervoor tevens de
informatiekanalen van het Rijk en het RIVM waar u kunt lezen welke maatregelen ingevoerd zijn en welke
eventuele nieuwe maatregelen worden uitgevaardigd.
In het kort komt dit voor u hierop neer:
Tot 6 april geldt:
·

Kunst- en culturele accommodaties zijn gesloten.

·

Er vinden geen georganiseerde culturele activiteiten plaats, ook niet in de openbare ruimte;

Als digitale gemeente ontvangen wij uw post graag via post@hollandskroon.nl.
Brievenbuspost en pakketten kunt u sturen naar postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna.
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·

Spelen in de openbare ruimte is toegestaan in een groep van maximaal 3 personen waarbij de 1,5
meter afstand in acht genomen dient te worden;

·

Op bovenstaande wordt gehandhaafd eventueel met geldboetes;

Tot 1 juni geldt:
Samenkomsten zijn tot 1 juni verboden waaronder vallend; congressen, (bij)scholingen, festivals en
evenementen.
Ik heb een sterk vertrouwen dat we samen deze crisis het hoofd kunnen bieden.
Met vriendelijke groet
Theo Meskers
Wethouder Kunst en Cultuur.
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