NIEUWS GEMEENTE HAAREN

VERZWARING MAATREGELEN
Op dinsdag 3 november waren premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge weer op televisie. Ze
vertelden over meer strenge regels tegen het coronavirus. De belangrijkste dingen leggen we
hieronder uit.
Strenge regels sinds 4 november
zijn veel besmettingen met corona. De aantallen besmettingen
moeten sneller minder worden.
Daarom zijn er nu extra regels tot en met 18 november. De regels van 14 oktober blijven ook gelden.
Er

Vanaf 19 november gelden alleen de regels van 14 oktober Half december bespreekt het kabinet wat
er daarna nodig is.
Blijf zoveel mogelijk thuis


Blijf zoveel mogelijk thuis.



Werk zoveel mogelijk thuis.



Ga alleen naar het werk als het echt niet anders kan.

Nieuwe regels voor groepen


Ontvang thuis maximaal 2 gasten op een dag.
De mensen van uw eigen huishouden tellen niet mee.
Kinderen tot 13 jaar tellen niet mee.



De groep mag binnen niet groter zijn dan 2 mensen.
Bijvoorbeeld in een gebouw.



De groep mag buiten niet groter zijn dan 2 mensen.



Bij uitvaarten mogen er vanaf 9 november maximaal 30 mensen zijn.



Bij huwelijksvoltrekkingen mogen maximaal 20 mensen zijn.

Nieuwe regels voor sporten
Sporten vanaf 18 jaar


Sporten mag alleen op 1,5 meter afstand van anderen.



Sport alleen. Of met iemand anders.
Dus niet met meer mensen.
U mag dus ook geen lessen volgen met meer dan 2 mensen.



Wedstrijden mogen niet.



Deze regels gelden voor mensen van 18 jaar en ouder.

Sporten tot 18 jaar


De sportregels gelden niet voor kinderen tot 18 jaar.



Zij mogen wel in grotere teams sporten.
Of met meer kinderen bij elkaar.



Zij mogen wel wedstrijden spelen met teams van hun eigen club.

Bioscopen en musea gesloten
De meeste plekken en gebouwen waar veel mensen bij elkaar komen zijn gesloten. Dat geldt voor
binnen en buiten.
Dit zijn bijvoorbeeld:


Bioscopen en theaters



Dierenparken en pretparken



Zwembaden

Sommige plekken en gebouwen blijven open.
Bijvoorbeeld:


Hotels



Sportscholen



Luchthavens



Huwelijkslocaties (maximaal 20 personen)



Uitvaartcentra (vanaf 9 november maximaal 30 personen)

Nieuwe regels voor reizen
Reizen in Nederland


Ga zo min mogelijk op reis.



Reis alleen als het echt nodig is, bijvoorbeeld voor uw werk.



Reis niet met de auto tijdens de spits.



Reis ook niet met de trein of bus tijdens de spits.

Op reis naar het buitenland


Reis niet naar het buitenland tot half januari.



Reis alleen naar het buitenland als het echt nodig is.



Reis niet voor een vakantie of familiebezoek.



Als u terugkomt uit een land met een oranje reisadvies dan moet u 10 dagen thuisblijven.
U moet ook thuisblijven als u geen klachten heeft.
Dus u gaat ook niet naar de supermarkt.
Vraag aan buren of familie of zij eten voor u halen.



De reisadviezen staan op de website Nederland Wereldwijd.

Niet vergeten:


Houd altijd 1,5 meter afstand.



Ga niet naar plaatsen waar het druk is.



Nies en hoest in uw elleboog.



Was vaak uw handen met zeep.



Draag een mondkapje waar dat moet.



Bent u verkouden? Blijf dan thuis!



Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven.



Werk zoveel mogelijk thuis.
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GEEF UW MENING OVER DUURZAME ENERGIE IN DE GEMEENTE
Gemeente Haaren werkt in de energieregio Noordoost-Brabant mee aan de Regionale
Energiestrategie (RES). Met de RES werken we samen aan een duurzame toekomst. Een rode draad
is dat Noordoost-Brabant werkt vanuit de ambitie dat de energietransitie haalbaar en betaalbaar is.

Met oog voor innovatie en zorgvuldig gebruik van de ruimte. In de RES beschrijven we hoe en waar
we als energieregio duurzame energie gaan opwekken. De Concept-RES is pas openbaar geworden.
We gaan binnen de energieregio werken aan een opvolger van de RES, de RES 1.0. In dit document
gaan we de plannen verder uitwerken.
Wat vindt u belangrijk?
Daarbij is de mening van inwoners uit de regio ontzettend belangrijk. Als betrokken inwoner krijgt u de
ruimte voor het delen van uw vragen, wensen en verwachtingen.
De energieregio Noordoost-Brabant heeft samen met het PON een vragenlijstonderzoek voor
inwoners uit de regio samengesteld. In de internetconsultatie zijn er vragen rondom de energietransitie
als:
Hoe kijk jij aan tegen zonne-energie, bijvoorbeeld op je dak of veld?
Wat verwacht je van de overheid als het gaat om energie besparen?
Op welke manier wil jij meedenken over de thema’s rond de RES?
Wat gebeurt er met de resultaten?
De resultaten en suggesties van inwoners zijn input voor de RES 1.0. Dit onderzoek loopt t/m 4
december.
De uitkomsten hiervan worden opgenomen in de volgende versie. Deze RES 1.0 moet van het Rijk
uiterlijk 1 juli 2021 klaar zijn. Maar de regionale overheden willen het plan al in de eerste helft van
2021 definitief vaststellen.
Doe mee!
Grijpt u de kans om mee te praten over windenergie, zonne-energie en de toekomst van uw regio?
Bezoek snel www.hetpon.nl/RES-NOB en doe mee met de internetconsultatie!
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