
Margraten, 11 mei 2020 
 
Aan de sportverenigingen van de gemeente Eijsden-Margraten. 
 
Met ingang van maandag 11 mei zijn de mogelijkheden tot sporten verruimd voor alle inwoners.  
 
Dit betekent dat; 

- De eerder verruimde mogelijkheden tot sporten en bewegen voor jeugd tot en met 18 jaar 
onder de eerder beschreven voorwaarden mogelijk zijn en 

- Het voor volwassenen vanaf 19 jaar is toegestaan om met of zonder begeleiding in hardloop-, 
wieler- of andere sportgroepjes in de openbare ruimte te trainen. Hierbij dient drukte 
vermeden te worden.  

 
Dit is conform het nieuwe beleid van de rijksoverheid. Dit beleid krijgt zijn verbijzondering in de 
officiële noodverordening. Wanneer u zich houdt aan de protocollen NOC/NSF en de richtlijnen van 
het RIVM. Deze protocollen vindt u in de bijlagen van deze mail. Belangrijk voor verenigingen is dat zij 
zich houden aan de voor die sport opgestelde sport-specifieke protocollen (o.a. hockey en voetbal)  
Wat betreft groepsgrootte, gebruik hier het gezond verstand en laat dit afhankelijk zijn van de grootte 
van de openbare ruimte en denk aan 1,5 meter. Denk hierbij aan 10 a 15 personen.  
 
Voor alle verenigingen in de gemeente gelden verder dezelfde uitgangspunten als in de eerder 
verzonden mail van 29 april. 
 
1. Alle accommodaties met groene grassportvelden blijven gesloten. Het groot onderhoud is op dit 
moment afgerond, het is daarom niet mogelijk op deze velden te sporten.  
 
2. De kunstgrasvelden van de voetbal- en hockeyverenigingen kunnen wel gebruikt worden. Dit geldt 
ook voor de tennisbanen, mits een vereniging de protocollen die de betreffende bonden hebben 
opgesteld in acht nemen.  
 
3. Ook zijn er binnensportverenigingen die hebben aangegeven dat zij hun activiteiten graag in de 
buitenlucht, op een sportveld of speelveld, willen uitvoeren. Dit is mogelijk op de diverse openbare 
speelterreinen en trapveldjes.  
 
4. Alle verenigingen (ook de binnensportverenigingen) worden geacht samen te werken en samen 
gebruik te maken van de opengestelde buitensportaccommodaties (kunstgrasvelden, tennisbanen en 
hockeyvelden). Hier mag geen huur voor in rekening gebracht worden. De gemeente stelt globaal de 
volgende verdeling voor:  

 Sporters van Gronsveld en Bemelen maakt gebruik van de accommodaties in Cadier en Keer. 

 Sporters van Eijsden en omliggende kernen, maakt gebruik van de accommodaties in Eijsden. 

 Sporters van Noorbeek, Mheer, Banholt en St. Geertruid en omliggende kernen maakt gebruik 

van de accommodaties in Margraten.  

 
Wees creatief, zoek samen naar oplossingen en neem hiervoor zelf contact op met een vereniging die 
over een kunstgrasveld of tennisbaan beschikt.  
 
5.  Ook de scouting kan onder voorwaarde dat zij de protocollen van de NOC/NSF in acht nemen 
kleinschalige, ééndaagse activiteiten organiseren op de daarvoor bestemde sport / speelvelden. 
 
6. Alle verenigingen die buitensport willen aanbieden worden geacht, middels een formulier (zie 
bijlage of de website van de gemeente Eijsden-Margraten onder corona/verenigingenloket), bij de 
gemeente te melden en aan te geven:  

a. Welke activiteiten zij willen gaan opstarten, waar en op welke tijden. 

b. Op welke manier zij de richtlijnen van de RIVM / protocol NOC/NSF gaan waarborgen. 

c. Op welke manier zij ook niet-leden willen betrekken bij het aanbod. 

d. Wie voor de vereniging het aanspreekpunt is.  

Dit formulier kunnen jullie opsturen naar het volgende mailadres: info@eijsden-margraten.nl  
 

mailto:info@eijsden-margraten.nl


7. Om de ruimte om te kunnen sporten en bewegen te vergroten zal de buitendienst volgende week 
(mits het weer het toelaat) de volgende locaties extra maaien en walsen:  

a. Carolusweg Rijckholt. 

b. Veld bij de basisscholen en Eijsden. 

c. Driehoek veld achter SVME aan de Pisartlaan.  

d. Het grasveld bij de Blokhut in St. Geertruid. 

e. Indien noodzakelijk kan de gemeente ook andere openbare speelveldjes maaien.  

 
8. M.b.t. openstelling van het zwembad volgen nog nadere richtlijnen. Het zwembad mag in principe 
weer open, maar hiervoor gaat de gemeente nog in overleg met de exploitant op welke manier de 
richtlijnen het beste uitgevoerd kunnen worden.  
 
9. Maneges met een buitenbak kunnen deze openstellen voor paardrijden in de buitenlucht, conform 
de richtlijnen van de betreffende bond.  
 
10. In de bijlagen vinden jullie: 

 Formulier in te vullen door een vereniging die buitensportactiviteiten gaat aanbieden. 

 Vernieuwd protocol NOC/NSF.   

 
Voor meer informatie kunt u kijken op: www.eijsden-margraten.nl/coronavirus 

Gemeente Eijsden-Margraten 

 

https://www.eijsden-margraten.nl/coronavirus/informatie-voor-verenigingen

