Nieuwsbrief Camping Laône 37
Coronavirus update
De veiligheidsregio Zeeland heeft aangescherpte maatregelen
genomen naar aanleiding van het coronavirus. De laatste informatie
kunt u vinden op het liveblog van Zeeland Veilig:
https://www.zeelandveilig.nl/meldingen/zeeuwse-maatregelencoronavirus (deze informatie is ook in het Duits te lezen)
Onderstaand een samenvatting van de maatregelen die van
toepassing zijn:
De maatregelen die sinds 23 maart jl. landelijk zijn afgekondigd blijven
van kracht en zijn aangescherpt/uitbreid met maatregelen gericht op:
 Verbod op recreatief nachtverblijf* (in diverse typen
accommodaties, zie veel gestelde vragen)
 Verbod sanitaire voorzieningen recreatie
 Verbod opbouwen en gebruik van slaap- en strandhuisjes
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De maatregelen die gericht zijn op het weren van toerisme/verbod
recreatief nachtverblijf in Zeeland worden uiterlijk 10 mei 2020 door de
voorzitter van de Veiligheidsregio her beoordeeld op noodzaak en
eventuele verlenging. De voorzitter kan de maatregelen ook eerder
dan 10 mei intrekken als ze niet meer nodig zijn om de zorgcontinuïteit
te borgen.
Deze noodverordening is sinds 27 maart 2020 van kracht. Het kabinet
heeft aangekondigd dat de maatregelen die zijn opgenomen in deze
verordening in beginsel gelden tot en met maandag 6 april 2020. Het
verbod op evenementen geldt tot 1 juni 2020.
*Uitleg recreatief nachtverblijf
Onder toeristisch/recreatief nachtverblijf wordt verstaan nachtelijk
verblijf door (groepen van) personen voor ontspanning in de vrije tijd
die hun hoofdverblijfplaats elders hebben. Het gaat dus om personen
die niet hun hoofdverblijf hebben in de locatie waar ze recreëren. Ze
zijn in de locatie puur om te recreëren, dus voor allerlei vormen van
vrijetijdsbesteding. Het centrum van sociale en maatschappelijke
activiteiten vindt zich plaats in en om hun hoofdverblijf, dus elders.
Onder bedoelde locaties en gebieden dient in ieder geval te worden
verstaan (niet limitatief) recreatieparken, hotels (recreatief
nachtverblijf), vakantieparken, kampeerterreinen, (mini)campings,
kamperen bij de boer, kamerverhuur, B&B, pensions, jachthavens,
strandslaaphuisjes en camperplaatsen. Ook de genoemde locaties uit
eerdere verordeningen gelden nog steeds.

Wat betekent dit voor onze camping?
Dit bekent dat de camping niet open mag op 17 april. Uiterlijk op 10
mei wordt een herbeoordeling gedaan of de maatregelen nog
noodzakelijk zijn of eventueel verlengd moeten worden. Wij kunnen u
dus (nog) geen datum geven, waarop de camping weer open zal
gaan. Uiteraard zullen wij u op de hoogte houden van de
ontwikkelingen en zodra we een datum hebben, waarop we weer
open mogen, dan zullen we dat onmiddellijk aan u doorgeven.
Blijf gezond en hopelijk tot gauw!
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