
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

Stap 1: winkels en terrassen deels open, einde avondklok 

Steeds meer mensen krijgen een vaccinatie tegen corona, waardoor snel minder mensen ziek zullen 

worden. De verwachting is dat het aantal nieuwe ziekenhuisopnames gaat afnemen. De samenleving stap 

voor stap openen is niet zonder risico’s. Maar het kabinet kijkt ook naar het maatschappelijke en 

economische belang. Daarom neemt het kabinet de eerste voorzichtige stap in het openingsplan op 28 

april. 

 

Eerste stap openingsplan per 28 april 

Op 28 april worden de volgende coronamaatregelen losgelaten of aangepast. Alle overige maatregelen 

blijven gelden. 

 

 Einde avondklok 

Op 28 april 04.30 uur vervalt de avondklok. 

 Thuisbezoek naar 2 personen 

Het advies voor thuisbezoek verandert. Het nieuwe advies is: ontvang maximaal 2 mensen per 

dag. En ga maximaal 1 keer per dag op bezoek. Beperk ook het aantal verschillende contacten in 

een week. Was altijd bij binnenkomst de handen en houd ook binnen 1,5 meter afstand. 

 Terrassen open 

Terrassen buiten kunnen van 12.00 uur tot 18.00 uur open onder voorwaarden. Het maximaal 

aantal gasten op een terras is 50. Er zijn vaste zitplaatsen en zelfbediening is niet toegestaan. 

Aan een tafel zitten maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand. Tenzij het gaat om personen uit 

hetzelfde huishouden en kinderen tot en met 12 jaar, dan mogen er meer mensen aan een tafel. 

Bezoekers kunnen binnen betalen, naar het toilet of gebruik maken van de garderobe. Binnen is 

een mondkapje verplicht. Bekijk alle regels die gelden op het terras. 

 Winkels en markten open 

Alle winkels mogen weer klanten ontvangen zonder winkelafspraak. Er gelden wel voorwaarden, 

zoals een maximaal aantal bezoekers in een winkel. Het is nog steeds belangrijk om drukte te 

vermijden. Ga daarom op een rustig tijdstip naar een winkel, zoals vroeg in de ochtend. En ga zo 

veel mogelijk alleen. Niet-essentiële winkels, zoals kledingzaken, kunnen open van 06.00 tot 

20.00 uur. Essentiële winkels, zoals supermarkten, mogen weer open op hun gebruikelijke tijden. 

Het dragen van een mondkapje in winkels blijft verplicht. Op warenmarkten mogen ook weer 

andere artikelen dan levensmiddelen verkocht worden. Zoals bijvoorbeeld kleding en cosmetica. 

 Hoger onderwijs 1 dag per week 

Studenten aan universiteiten en hoge scholen kunnen vanaf maandag 26 april ongeveer 1 dag 

per week les op locatie volgen. Dit kan alleen onder voorwaarden, zoals 1,5 meter afstand 

houden. Vanaf mei komen zelftesten beschikbaar voor studenten en medewerkers. 

  

Nieuwsupdate MarketingOost 

21 april 2021 

Nieuwsupdate met een verzameling aan relevante berichten uit diverse (media) bronnen over de 

Corona-crisis, de gevolgen én mogelijkheden voor de sector. MarketingOost is niet verantwoordelijk voor 

de inhoud van de externe berichten. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openingsplan/stap-1-openingsplan
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/aangekondigde-maatregelen/plannen-opening-buitenterrassen-eet-en-drinkgelegenheden
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/aangekondigde-maatregelen/plannen-voor-opening-detailhandel
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/04/20/hoger-onderwijs-weer-open-per-26-april
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/04/20/hoger-onderwijs-weer-open-per-26-april


 

 Theorie-examen mogelijk 

Theorie-examens voor een rijbewijs, vaar- of vliegbewijs zijn weer mogelijk. 

 Uitvaarten 

Het maximaal aantal mensen bij een uitvaart wordt verhoogd naar 100. 

 

Vervolgstappen openingsplan 

De tweede stap in het openingsplan staat op z’n vroegst op 11 mei gepland. Dan kan er bijvoorbeeld meer 

als het gaat om buitenlocaties, zoals dierentuinen en pretparken. Ook kan er dan onder voorwaarden weer 

binnen en meer buiten gesport worden. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/04/20/stap-1-winkels-en-terrassen-deels-open-einde-

avondklok 

 

Terrassen onder voorwaarden open, KHN blijft pleiten voor minder 
restricties 

Na een sluiting van ruim zes maanden komt er met de aankondiging van gisteravond voorzichtig een stip 

op de horizon. Met de heropening van de terrassen is voor een klein deel van de ondernemers een eerste 

stapje gezet. Al zijn de strenge restricties (maximaal 50 personen op een terras ongeacht de grootte, max 

één huishouden of 2 personen aan een tafel en de sluiting van 18.00 uur) een bittere pil voor veel 

ondernemers. Een klein lichtpuntje, maar nog niet voldoende. Daarom blijft KHN zich de komende week 

weer hard maken voor het zo snel mogelijk loslaten van alle restricties op de terrassen en een branche 

brede openstelling van de binnenruimten. Het is nú tijd om door te pakken. 

https://www.khn.nl/nieuws/terrassen-onder-voorwaarden-open-khn-blijft-pleiten-voor-minder-restricties 

 

INretail: 'Versoepelingen belangrijke stap vooruit' 

INretail vindt de versoepelingen die vanaf 28 april voor winkels gelden een belangrijke stap vooruit. ,,De 

mensen zijn blij weer veilig en zonder afspraak in hun favoriete winkel te kunnen kopen", aldus de 

branchevereniging voor non-food retail in een eerste reactie op de persconferentie. ,,Voor ondernemers 

betekent het meer kansen voor broodnodige omzet. Zolang er nog beperkende maatregelen gelden, blijft 

steun noodzakelijk. Ondernemers hebben inmiddels veertien maanden coronaschade achter de kiezen.” 

https://www.deondernemer.nl/corona/maatregelen/versoepelingen-funshoppen-ver-weg-inretail-blij-met-

winkelen-zonder-afspraak~2955673 

 

FNV: 'Openen terrassen geen oplossing voor veel horeca' 

De versoepelingen die het kabinet heeft aangekondigd voor de horeca zijn een "eerste kleine stap" voor 

de sector, zegt ook FNV-bestuurder Edwin Vlek, die wel waarschuwt dat het openen van de terrassen 

geen oplossing is voor een groot deel van de cafés en restaurants. ,,Het is fijn dat de horeca weer iets 

mag en dat er weer iets van perspectief is. We zijn wel teleurgesteld door de beperkingen die dit met zich 

meebrengt, waardoor de versoepelingen niet direct bijdragen aan herstel van de sector, alleen in minimale 

mate", aldus Vlek. Door de vele nog altijd geldende beperkingen kan er volgens hem eigenlijk niet echt 

gesproken worden van een opening van de horeca. 

https://www.deondernemer.nl/corona/maatregelen/persconferentie-versoepelingen-reacties-

ondernemers~2957265 

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/04/20/stap-1-winkels-en-terrassen-deels-open-einde-avondklok
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/04/20/stap-1-winkels-en-terrassen-deels-open-einde-avondklok
https://www.khn.nl/nieuws/terrassen-onder-voorwaarden-open-khn-blijft-pleiten-voor-minder-restricties
https://www.deondernemer.nl/corona/maatregelen/versoepelingen-funshoppen-ver-weg-inretail-blij-met-winkelen-zonder-afspraak~2955673
https://www.deondernemer.nl/corona/maatregelen/versoepelingen-funshoppen-ver-weg-inretail-blij-met-winkelen-zonder-afspraak~2955673
https://www.deondernemer.nl/corona/maatregelen/persconferentie-versoepelingen-reacties-ondernemers~2957265
https://www.deondernemer.nl/corona/maatregelen/persconferentie-versoepelingen-reacties-ondernemers~2957265


 

Reactie VNO-NCW & MKB-Nederland: Versoepelingen zijn eerste 
stap, maar gehoopt op meer, zeker voor horeca 

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat het kabinet eindelijk ruimte ziet voor wat versoepelingen van de 

maatregelen met ingang van 28 april. Daarmee gloort er voor ondernemers in horeca en detailhandel weer 

wat licht aan het einde van de tunnel. ‘Hier hebben we lang voor gepleit en ondernemers hebben eerder al 

bewezen dat ze met hun protocollen veilig en verantwoord open kunnen’, aldus de 

ondernemingsorganisaties. Zij hadden de versoepelingen voor de horeca graag ruimer gezien (met onder 

meer een latere sluitingstijd) en wijzen erop dat ook in andere gesloten sectoren – al dan niet met de inzet 

van testen - snel meer mogelijk is. 

https://www.vno-ncw.nl/nieuws/versoepelingen-zijn-eerste-stap-maar-gehoopt-op-meer-zeker-voor-horeca 

 

ONL blij met eerste versoepelingen maar hamert op nijpende 
situatie ondernemers 

,,Fijn dat er wat versoepelingen zijn en de heropening nu van start gaat", aldus de ondernemersvereniging 

ONL in een eerste reactie op de persconferentie van dinsdagavond, over de eerste versoepelingen van de 

coronamaatregelen. ,,Voor veel ondernemers is er nog geen oplossing en voor velen is de situatie 

nijpend.  

ONL stuurde dinsdag een brief naar het kabinet waarin de organisatie het kabinet oproept om drie zaken 

direct in gang te zetten: 

 Verbetering van de communicatie over o.a. voorwaarden en richtlijnen 

 Verlenging steunmaatregelen en duidelijkheid over (belasting)schulden 

 (Tijdelijk) loslaten/verruimen regelgeving 

https://onl.nl/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-19-Brief-heropeningsplan-na-corona.pdf 

 

Horeca in regio hoort niets nieuws over terrassen: ‘Alsof je een 
Ferrari krijgt, maar slechts 25 kilometer per uur mag’ 

Niet alle horecazaken in de regio zijn enthousiast over de heropening van de terrassen, die de regering 

gisteravond heeft aangekondigd. Met name het beperkte tijdstip dat de terrassen open mogen, van twaalf 

tot zes uur, stuit tegen de borst. ,,Misschien is verkoop to-go, zoals we nu kennen, wel aantrekkelijker.” 

Positieve geluiden zijn er ook: ,,Wij kunnen niet wachten.” 

https://www.destentor.nl/deventer/horeca-in-regio-hoort-niets-nieuws-over-terrassen-alsof-je-een-ferrari-

krijgt-maar-slechts-25-kilometer-per-uur-mag~a30978c8/ 

 

https://www.vno-ncw.nl/nieuws/versoepelingen-zijn-eerste-stap-maar-gehoopt-op-meer-zeker-voor-horeca
https://onl.nl/wp-content/uploads/2021/04/2021-04-19-Brief-heropeningsplan-na-corona.pdf
https://www.destentor.nl/deventer/horeca-in-regio-hoort-niets-nieuws-over-terrassen-alsof-je-een-ferrari-krijgt-maar-slechts-25-kilometer-per-uur-mag~a30978c8/
https://www.destentor.nl/deventer/horeca-in-regio-hoort-niets-nieuws-over-terrassen-alsof-je-een-ferrari-krijgt-maar-slechts-25-kilometer-per-uur-mag~a30978c8/

