TER INFORMATIE
SPORT EN BEWEGEN IN DE OPENBARE
RUIMTE: GEBRUIK JE GEZONDE VERSTAND!
Door het sluiten van sportfaciliteiten is een ontwikkeling
zichtbaar dat sporters uitwijken naar de openbare ruimte. Zijn er voorzorgsmaatregelen
nodig om besmetting in de buitenruimte te voorkomen?
Het RIVM adviseert in algemene zin om minimaal anderhalve meter afstand tot elkaar te
houden om besmetting te voorkomen (social distancing). In het geval van het solo
uitoefenen van sporten als hardlopen of wielrennen is dat niet aan de orde. Bij het
uitoefenen van sportactiviteiten in de buitenruimte waarbij meerdere mensen zich tegelijk
begeven op een beperkt oppervlak, is het aan de sporters zelf om hier met gezond verstand
mee om te gaan (bijv. calisthenics-toestellen in de buitenlucht). Vooralsnog zijn er geen
specifieke maatregelen opgelegd die het sportief en recreatief gebruik van openbare ruimte
inperken waarop de gemeente dient te handhaven.
Hoe dient de gemeente om te gaan met de
toeloop van spelende kinderen die
gebruikmaken van gemeentelijke speeltuinen en
informele sportvoorzieningen (zoals Cruyff
Courts en andere trapveldjes)?
Op dit punt is er nogal wat verwarring of
kinderen buiten wel of niet samen mogen
spelen. De laatste informatie van het RIVM is
dat kinderen niet zo’n grote rol bij het
verspreiden van het nieuwe coronavirus spelen
en het om die reden prima kan dat kinderen
samen buiten spelen. Zo lang je maar niet gelijk
met dertig mensen bij elkaar komt. Blijf je
gezonde verstand gebruiken, luidt het advies
van RIVM. Gemeenten kunnen aanvullende
maatregelen treffen met bijvoorbeeld
signalering op de speelplekken die wijzen op het
gevaar van samenscholing en fysiek contact.
Zijn alle sportstimuleringsactiviteiten in gemeenten on hold gezet?
Ja, voor zover wij weten zijn alle clinics en buurtsportactiviteiten komen te vervallen. We
zien uitzonderingen dat er op kleine schaal sportactiviteiten worden georganiseerd voor
kinderen van ouders uit vitale beroepen (zoals zorg en hulpverlening).

