
Veelgestelde vragen m.b.t. het coronavirus  
 

In heel Nederland zijn extra maatregelen getroffen om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, dus 
ook in Noordwijk. Lees goed alle informatie voordat je Noordwijk bezoekt.  
Bezoek de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor actuele 
informatie.  
 

Ik heb vragen over het Coronavirus. Waar kan ik terecht?  
Meer informatie over het virus vindt u op de website van de Rijksoverheid. Er is ook een 
publieksinformatienummer geopend: 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur). Vanuit het buitenland 
is het nummer te bereiken door te bellen naar +31 20 205 1351.  
  

Zijn locaties, zoals (dag)attracties, musea, restaurants, café's, theaters en andere toeristische 
plekken in Noordwijk nog geopend?  
In reactie op het Coronavirus heeft de Nederlandse regering besloten aanvullende maatregelen te 
treffen. Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Ook in 
Noordwijk zijn publieke locaties zoals musea, attracties, theaters, restaurants en café's momenteel 
gesloten. Deze maatregelen gelden in ieder geval tot 6 april 2020. We adviseren u de website van de 
betreffende locatie te raadplegen voor de meest actuele informatie.   
  

Gaan evenementen in Noordwijk nog door?  
In reactie op het Coronavirus heeft de Nederlandse regering besloten dat alle publieke 
samenkomsten met meer dan 100 personen zijn verboden tot ten minste 6 april 2020. Ook in 
Noordwijk zijn veel evenementen afgelast of verplaatst. Wij proberen ons evenementenoverzicht zo 
actueel mogelijk te houden. We adviseren u daarnaast ook de website van het betreffende 
evenement te raadplegen.  
  

Zijn supermarkten en winkels in Noordwijk nog geopend?   
Supermarken en winkels zijn geopend. Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 
meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bij het boodschappen doen.   
  
Zijn de VVV’s in Noordwijk en Noordwijkerhout geopend?  
Vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus zijn de VVV’s in Noordwijk en Noordwijkerhout 
vanaf heden tot nader order gesloten. We vinden het onze verantwoordelijkheid naar u, de 
maatschappij en ons personeel om de kans op overdracht te minimaliseren.   
De VVV Noordwijk is telefonisch bereikbaar voor vragen van maandag t/m zaterdag van 10:00 uur tot 
15:00 uur via telefoonnummer (0031)(0)252 372 096.  
  
Ik heb in Noordwijk een accommodatie geboekt / een reservering gemaakt. Kan ik mijn boeking 
/ reservering nog wijzigen of annuleren? 
U kunt hiervoor direct contact opnemen met de geboekte accommodatie. Of informeer bij uw 
reisverzekeraar over de voorwaarden van uw annuleringsverzekering.  
 

Zijn campings en vakantieparken in Noordwijk open?  
Campings en vakantieparken mogen open zijn mits het park en de gasten zich houden aan de 
opgestelde maatregelen van de RIVM. Het park dient maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat 
mensen anderhalve meter afstand houden.   
 

Kijk op de website van de campings en vakantieparken voor aanvullende informatie en maatregelen 
per park.  
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.vvvzeeland.nl/nl/zien-en-doen/evenementen/zoeken/


De vakantieparken zijn ruim opgezet en de vakantiewoningen beschikken over een ruime tuin, 
waardoor u niet in contact hoeft te komen met andere vakantiegasten.   
 

Wel vragen wij u om, wanneer u symptomen heeft van het coronavirus, geen vakantie te boeken of, 
wanneer u al een vakantie geboekt heeft, deze te verzetten. Dit in verband met de gezondheid van 
overige gasten en personeel. Neem dan contact op met uw verhuurder en overleg hoe u een 
reservering kan uitstellen of aanpassen. We hopen op uw begrip en medewerking en ontvangen u 
graag op een later moment in ons mooie Noordwijk.  
 

Bent u op vakantie in Noordwijk?   
Neem ook als toerist uw verantwoordelijkheid en volg de maatregelen tegen het coronavirus op. 
Help besmetting te voorkomen:  
 

 Was regelmatig uw handen: vóór het eten, na toiletgebruik en na hoesten, niezen of snuiten. 
Droog je handen daarna goed af.  
 Houd een zakdoek voor je mond bij niezen/hoesten of hoest in je elleboogplooi. Gebruik het 
liefst papieren zakdoeken en gooi deze weg na gebruik. Gebruik een zakdoek maar één keer.  
 Zorg voor voldoende ventilatie in je woon- en slaapruimten.  
 Geef geen handen  
 Houd minimaal anderhalve meter afstand van elkaar.  
 

Zijn de duinen en het strand van Noordwijk bereikbaar en toegankelijk?  
Het strand en de duinen van Noordwijk zijn op dit moment bereikbaar en toegankelijk. U kunt het 
strand en de duinen wel bezoeken. Met inachtneming van geen groepsvorming en een minimale 
afstand van 1,5 meter. Bescherm uzelf en de mensen om u heen en houdt u aan deze maatregelen 
van de Rijksoverheid. Wel wordt de situatie nauwlettend in de gaten gehouden. Wanneer er een 
risicovolle situatie ontstaat zullen er maatregelen worden getroffen om het strand tijdelijk af te 
sluiten. Dit gebeurd wanneer de toeloop naar de kust te groot is. Deze kans is groter in weekenden 
met mooi weer. Voor deze aanvullende maatregelen bezoekt u de website of social media van de 
gemeente Noordwijk.  
  

  

  

  

  
 


