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Coronaplan evenementen 2021 Hoeksche Waard 
 
Bij de aanvraag van een evenementenvergunning en bij een melding klein evenement in 2021 moet u naast de 
reguliere gegevens bij uw aanvraag ook een coronaplan aanleveren.  
 

Door het invullen van dit document omschrijft u de wijze waarop uw organisatie verw acht aan de geldende 
coronamaatregelen te kunnen voldoen. Dit plan wordt door de gemeente en hulpdiensten getoetst. U mag ook 
uw eigen coronaplan maken of een hoofdstuk ‘corona’ toevoegen aan uw veiligheidsplan. 
 
 

1. COVID-19 verantwoordelijke 
Er moet minimaal één ‘Corona Verantwoordelijke’ aangewezen worden en aanwezig zijn op de locatie. 

Deze persoon is verantwoordelijk voor het coördineren van de coronaregels en het houden van toezicht 

op de naleving. 

 

Contactgegevens 1e Covid-19 verantwoordelijke 

Naam:__________________________________________________________________ 

M obiel:_________________________________________________________________ 

 

Contactgegevens 2e Covid-19 verantwoordelijke 

Naam:__________________________________________________________________ 

M obiel:_________________________________________________________________ 

 

2. U organiseert een evenement MET verplicht CTB  

 

De regels voor evenementen zijn als volgt: 

- Altijd verplicht met CTB en identiteitscontrole; 

- CTB geldt voor bezoekers vanaf 13 jaar; 

- Afgesloten locatie; 

- Gezondheidscheck verplicht; 

- Toegangskaarten verplicht; 

- Gecontroleerde in- en uitstroom van publiek; 

- Bij (lichte) klachten na het evenement wordt bezoekers, werknemers en vrijwilligers dringend 

geadviseerd zich te laten testen bij de GGD. 

 

 

Dit formulier graag volledig ingevuld sturen naar 
info@gemeentehw.nl. U kunt het formulier ook per post 
sturen naar Gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 
EA Oud-Beijerland. 
 
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 14 
0186 of info@gemeentehw.nl. 
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a. Kunt u aan bovenstaande voorwaarden voldoen? 

 

☐ Ja 

☐ Nee 

 

b. Een gezondheidscheck is verplicht. Beschrijf hoe u dit organiseert en hoe u omgaat met 
personen die geen CTB hebben: 

 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 
Wij adviseren de basisregels voor iedereen te hanteren 

- Was vaak en goed uw handen. 
- Geef elkaar de ruimte. 1,5 meter blijft een veilige afstand. 
- Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen. 
- Zorg voor voldoende frisse lucht.  

 

a. U verklaart de bovenstaande informatie gelezen te hebben 

 

☐ Ja 

☐ Nee 
 

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met Team Vergunningen APV op werkdagen tussen 08.30 uur en 17.00 uur op 

telefoonnummer 088- 647 3647 of mail naar info@gemeentehw.nl. Wij helpen u graag! 
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