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CORONAVIRUS

Oversterfte
hoog in de
Zaanstreek

Ingrid Marsman, gids op de Zaanse
Schans én theaterdier, speelt net zo
makkelijk een hoerenmadam als
een burgemeestersvrouw
regio
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Nieuwe coronaregels: bij evenement verplicht zitten

Nachtleven komt
weer tot stilstand
Van onze verslaggever

Den Haag
Nog geen twee weken na de snelle stappen richting
de vrijheid, moest het kabinet
vanwege een explosie van het
aantal coronabesmettingen met
de deltavariant weer aan de rem
hangen.
Over één maatregel die premier Rutte en coronaminister De Jonge vrijdagavond aankondigden, was het
kabinet het snel eens: het nachtleven moest weer op slot. Na veel verhalen over gerommel met testbesmettingen en corona-brandhaar-
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den in uitgaansgelegenheden, was
snel duidelijk dat het niet verantwoord was de kroegen, discotheken
en clubs tot in de nacht open te houden. Cafés moeten om middernacht
dicht. Dansgelegenheden, zoals discotheken, moeten de deuren weer
sluiten. In de horeca geldt namelijk
weer de anderhalve meter, dat betekent een verplichte zitplaats.
Meer discussie was er over hoe het
verder moet met de evenementen.
Zo lag er een plan op tafel om het
Testen voor Toegang helemaal te
schrappen en maximaal 500 (binnen) of 1.000 (buiten) mensen toe te
laten. Het zorgde volgens een bron
voor onvrede bij het ministerie van
Economische Zaken, dat het hele
testsysteem op poten had gezet en
erop wees dat experimenten hadden
laten zien dat het veilig kon.
Uiteindelijk rolde er een andere
variant uit de bus: evenementen
mogen doorgaan, maar bezoekers
moeten verplicht zitten. En hoeveel
mensen naar binnen mogen, hangt
ervan af of er wel of niet wordt gewerkt met testbewijzen. Is dat wel
zo, dan mag maximaal twee derde
van de bezetting gebruikt worden.
Zonder testen gaat het om ongeveer
een derde van de capaciteit.
Dat geldt bijvoorbeeld voor concerten, congressen, maar ook voor
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voetbalwedstrijden.
Het kabinet zet met de aangescherpte maatregelen een stap terug, twee weken nadat de teugels
juist sneller werden losgelaten.
Maar het openen van het nachtleven
zorgde voor een stevige opleving
van het coronavirus (deltavariant).
In ongeveer een week tijd ontplofte
zowel het aantal als het percentage
positieve tests, vooral jongeren lopen het virus op. Dat vertaalde zich
overigens nog niet in problemen
voor de ziekenhuizen, benadrukte
minister Van Ark (Medische Zorg).

13 augustus
Maar het hoge aantal besmettingen
was voor het kabinet genoeg reden
om pas op de plaats te maken, in elk
geval tot 13 augustus. Een gevoelige
klap voor festivals in juli, die door
het verplichte zitten in elk geval niet
in de gebruikelijke vorm door kunnen gaan. Voor bijvoorbeeld Lowlands, maar ook de Formule 1-race in
Zandvoort, worden het nog spannende weken. Het kabinet gaat nog
kijken of dat soort grote evenementen, eind augustus en begin september, wel in de originele opzet door
kunnen gaan.
Voorop 3: Geen klap, maar
complete knock-out
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Zomertijd
is terug
Geen Plus en geen
Vrij. De komende
acht weken krijgt
u van ons ieder
weekeinde het
magazine
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Zaanstreek-Waterland staat op plek
twee van regio’s met
de meeste oversterfte. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het
CBS, dat de oversterfte volledig toeschrijft
aan het coronavirus.
Tussen half september vorig jaar en eind
juni dit jaar overleden 17 procent meer
mensen dan verwacht. Vooral in
Zaanstad is de sterfte
sterk toegenomen.
regio
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