Aan alle verenigingen:
Dinsdag 21 april heeft premier Rutte aangegeven dat de corona maatregelen m.b.t. het sporten
voor jeugd tot en met 18 jaar worden versoepeld. Dit betekent dat verenigingen onder
voorwaarden weer activiteiten en trainingen in de buitenlucht kunnen uitvoeren.
De gemeente heeft de regie gekregen over dit proces.
Op dit moment is de gemeente zich aan het beraden op de mogelijkheden om, onder
voorwaarden, weer gebruik te maken van de buitensportvelden. Wat wel duidelijk is, is dat alle
accommodaties met groene grassportvelden gesloten blijven. In verband met eerdere corona
maatregelen heeft de gemeente besloten het groot onderhoud naar voren te halen. Dit zal
komende week uitgevoerd gaan worden.
De kunstgrasvelden van de voetbal- en hockeyverenigingen kunnen wel gebruikt worden. De
gemeente krijgt vrijdag van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) de protocollen waarin de
voorwaarden voor gebruik beschreven staan. Wij wachten deze protocollen af voordat wij
besluiten nemen over het gebruik van deze kunstgrasvelden.
Aan de tennisbanen wordt geen onderhoud verricht en deze kunnen dus in principe gebruikt
worden. Ook hier geldt dat de gemeente de protocollen van de VSG afwacht en hierover eerst
afstemming zoekt met de betreffende verenigingen.
Ook zijn er binnensportverenigingen die hebben aangegeven dat zij hun activiteiten graag in de
buitenlucht, op een sportveld of speelveld, willen uitvoeren. Ook hiervoor geldt dat we deze
mogelijkheden op dit moment onderzoeken. Hier wordt een advies over afgegeven door de
veiligheidsregio.
Vanaf 11 mei gaat het onderwijs weer van start. Omdat er voor het onderwijs ook restricties
gelden is het misschien nodig extra accommodatie te regelen. Het zou kunnen zijn dat we
hiervoor een beroep doen op de kantines van de sportverenigingen. We willen de verenigingen
daarom vragen al na te denken over deze mogelijkheid.
Uw vereniging krijgt zo spoedig mogelijk bericht over de voortgang, de gemeente is hierin ook
afhankelijk van externe overleggen, dus het is mogelijk dat u hierover pas dinsdag bericht krijgt. .
Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de gemeente www.eijsden-margraten.nl
informatie corona.
Gemeente Eijsden-Margraten.

