Hervormde gemeente te Hazerswoude
De heer J.N. van Gool
Eikenlaan 9
2391 DV Hazerswoude-Dorp

Bezoekadres
Rooseveltstraat 4a
2321 BM Leiden
Postadres
Postbus 1123
2302 BC Leiden

28 augustus 2020
329077
Uw kenmerk: Uw brief van: 17 augustus 2020
Contactpersoon: K. Smeulders
Datum:

Telefoon:

(0172) 465 127

Bijlage:

-

Ons kenmerk:

E-mail:
Onderwerp:

s.vanvelzen@katwijk.nl
Melding samenkomst Openluchtdienst
Graag bij correspondentie kenmerk en onderwerp vermelden.

Geachte heer Van Gool,
Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw kennisgeving d.d. 17 augustus 2020 in het kader van
artikel 2.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Alphen aan den Rijn 2014. U geeft
kennis van het verrichten van een openlucht kerkdienst op één van de grasvelden op het terrein
van voetbalvereniging van Hazerswoudse Boys.
De openlucht kerkdienst vindt plaats op zondag 30 augustus 2020 tussen 15:00 uur en
16:30 uur op het grasveld op het terrein van voetbalvereniging Hazerswoudse Boys aan de
Sportparklaan 15 in Hazerswoude-Dorp.
Op grond van artikel 5 van de Wet openbare manifestaties verbind ik de volgende voorschriften
aan de samenkomst:

Op het gehele terrein dient de 1.5 meter afstand gewaarborgd te worden.

Als er wordt gezongen dient u te voldoen aan artikel 2.4 van de 11e noodverordening
COVID-19 veiligheidsregio Hollands Midden 21 augustus 2020 en het daarbij behorende
advies van de R.I.V.M. van 30 juni 2020.

Er worden vrijwilligers ingezet om toe te zien op naleving van de RIVM-richtlijnen.

Er worden vrijwilligers ingezet bij de in- en uitgang van het terrein om de in- en uitstroom van
bezoekers logistiek in goede banen te leiden.

Bij het betreden van het terrein zal een mondelinge gezondheidscheck plaatsvinden.

Het betreden en verlaten van het terrein zal gescheiden (eenrichtingsverkeer) plaatsvinden.

Handen worden gedesinfecteerd voorafgaand aan het betreden van het terrein.

Ook de overige algemene hygiënemaatregelen van het RIVM (o.a. geen handen schudden,
hoesten/niezen in binnenkant ellenboog) worden onder de aandacht gebracht van de
bezoekers.

Algemene richtlijnen
1.
U dient te voldoen aan de ten tijde van de samenkomst geldende noodmaatregelen die
gelden in verband met COVID-19.
2.
Alle aanwijzingen en bevelen door of namens de politiechef en/of de commandant van de
brandweer, gegeven in het belang van de openbare orde, de veiligheid en/of vrijheid van
het verkeer, dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.
Hoogachtend,

drs. H.J.J. Lenferink
voorzitter veiligheidsregio Hollands Midden

Bezwaar
Wanneer u zich niet met dit besluit kunt verenigen, staat u, ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, de
mogelijkheid open om binnen zes weken na verzending van dit besluit daartegen bij mij bezwaar aantekenen. Het
bezwaarschrift moet worden ondertekend en het dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
-de naam en het adres van de indiener;
-de dagtekening;
-een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
-de gronden van het bezwaar.
U dient tevens een kopie van het besluit bij te voegen, en, wanneer u zich laat vertegenwoordigen, een schriftelijke
machtiging. Het correspondentieadres is: Postbus 1123, 2302 BC Leiden. Voor de volledigheid wijs ik u erop dat het
indienen van een bezwaarschrift geen opschortende werking heeft. Wanneer u dit wenst kunt u een voorlopige
voorziening verzoeken bij de rechtbank.
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