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Rotterdam, 8 april 2020 
 

Onderwerp: 

Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid Ellen Verkoelen (50PLUS 
Rotterdam) over ‘Totale lockdown tijdens Pasen’. 
 
Portefeuillehouder: A. Aboutaleb.  
 

 
Aan de Gemeenteraad. 
 
Op 6 april 2019 stelde mw. Ellen Verkoelen (50PLUS Rotterdam) schriftelijke vragen 
over ‘Totale lockdown tijdens Pasen’. Gezien de aard van de vragen worden deze 
geacht te zijn gesteld aan de burgemeester.  
 
Inleidend wordt gesteld: 

“Het coronavirus heeft bikkelhard toegeslagen in de samenleving, in de straten, de 

wijken, de steden, in Nederland, in Europa, in de wereld. Eindelijk na een moeizame 

aanloop zijn de maatregelen die genomen worden overduidelijk: Mensen moeten 

binnenblijven of in ieder geval zoveel mogelijk als kan en mensen moeten een 

minimale afstand van 1,5 meter tot elkaar houden om elkaar niet te besmetten. 

Vele mensen zijn ondertussen al 3 weken in vrijwillige isolatie. Maar ook heel veel 

mensen zijn om vele valide maar ook om niet valide redenen nog niet overgegaan tot 

vrijwillige isolatie. En dat baart 50PLUS Rotterdam zeer maar dan ook zeer grote 

zorgen. 

 

Het moge duidelijk zijn dat de vele mensen die als hulpverleners zich inzetten voor de 

zorg van ons als inwoners dag en nacht de weg op moeten. Het is duidelijk dat het 

kabinet daarnaast een aantal cruciale en vitale functies ook vrijstelt van binnenblijven. 

Deze mensen zijn dag en nacht in de weer om de mensen te verzorgen die ziek 

worden van het coronavirus. Met grote druk wordt er via de media, via het kabinet, via 

de gemeente, via sociale controle mensen opgeroepen om vooral zoveel mogelijk thuis 

te blijven. Met als uitzondering alleen die mensen die voor iemand moeten zorgen, niet 

thuis kunnen werken of de noodzakelijke boodschappen moeten doen. 

Afgelopen weekend is het voorjaar definitief in ons land doorgebroken. En dat baart 

50PLUS Rotterdam extra zorgen want mensen willen zo ontzettend graag naar buiten 

dat ze de oproep om binnen te blijven niet kunnen opvolgen. Met als gevolg dat 

afgelopen zaterdag en zondag het toch beduidend veel drukker was met mensen op 

straat, in de parken, in de winkels. 

 

Komend weekend hebben we in Nederland een lang paasweekend. Het grootste 

gedeelte van Nederland als ook onze omliggende landen hebben dan verlof. Onze 

minister-president is op alle mogelijke manieren de toeristen voor het komende 

paasweekend aan het weren uit ons land. In zijn beste Duits en in zijn beste Frans 

roept hij onze buurlanden op om niet naar Nederland te komen. 50PLUS Rotterdam 

begrijpt zelfs dat de grenzen gedeeltelijk dicht gaan voor de toeristen. Een prima plan 

wat betreft 50PLUS Rotterdam. 

 

Om de enorme piek van coronazieken te drukken zal dat ook echt moeten gebeuren. 

Maar dat is niet genoeg want onze eigen inwoners moeten dan natuurlijk ook het 

advies van het kabinet opvolgen zodat de piek aan coronazieken blijft afnemen. Om 
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dat te garanderen lijkt het 50PLUS Rotterdam het beste plan dat ook de Rotterdammer 

het komend paasweekend binnenblijven.” 
 

Hieronder volgt de vraag en mijn beantwoording: 

 

Vraag 1:  

Kan de burgemeester aanstaand paasweekend ook de eigen bewoners 

verplichten binnen te blijven? 

 

Antwoord: 
Op dit moment wordt gewerkt vanuit de hoogste crisisopschaling in Nederland. In de 
regio Rotterdam-Rijnmond is opgeschaald naar GRIP 4. Dat betekent dat de voorzitter 
van de veiligheidsregio op basis van de Wet Veiligheidsregio’s artikel 39 binnen de regio 
bij uitsluiting bevoegd is om toepassing te geven aan de bevoegdheden die nodig zijn in 
het kader van het bestrijden van de coronacrisis. De burgemeester van Rotterdam is niet 
bevoegd om in het kader van de bestrijding van het coronavirus lokaal aanvullend 
maatregelen te treffen bovenop de landelijke en regionale maatregelen. 
 
Onder de eenhoofdige leiding van de voorzitter van de veiligheidsregio treft het 
Regionaal Beleidsteam voorbereidingen voor aankomend Paasweekend. Daarbij is de 
inzet dat mensen zoveel mogelijk thuis blijven om drukte en daardoor mogelijk verdere 
verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De noodverordening geeft de voorzitter 
instrumenten om te kunnen handhaven, onder andere op het houden van 1,5 meter 
afstand tot elkaar en op het verbod op samenkomsten. Via communicatie worden 
mensen nogmaals opgeroepen om, ook bij mooi weer, thuis te blijven. In Rotterdam zijn 
vanaf woensdag 8 april de toegangswegen rond het Kralingse Bos en de 
parkeerplaatsen in het bos afgesloten. Dit om de komst van bezoekers met de auto te 
ontmoedigen. Dit geldt in ieder geval tot en met Tweede Paasdag. 
 
Ook op andere voorzienbaar drukke plekken in de buitenruimte worden voor het 
Paasweekend preventieve aanvullende maatregelen getroffen. Het doel is om een 
beheersbare situatie te behouden waarbij de veilige afstand van 1,5 meter wordt 
gehandhaafd en wordt voorkomen dat samenkomsten ontstaan. Dit gebeurt door middel 
van:  

 Communicatie (houd 1,5 meter afstand en geef elkaar de ruimte, vermijd drukke 
plekken, ga alleen naar buiten voor een boodschap of om een frisse neus halen); 

 Fysieke maatregelen (afsluiten van hotspotlocaties zoals skateparken en 
sportparkjes); 

 Toezicht en handhaving op basis van de noodverordening (aanspreken, 
waarschuwen, beboeten). 

 
Indien deze maatregelen niet volstaan kan de voorzitter van de veiligheidsregio een 
locatie of gebied afsluiten, op grond van de noodverordening die eerder met uw raad is 
gedeeld. 
 

De burgemeester, 

 
A. Aboutaleb 
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