
Q & A Koningsdag 

 

Komende maandag 27 april is het Koningsdag. Nu ons land te maken heeft met corona is deze dag 

omgedoopt tot Woningsdag. Want ook voor Koningsdag geldt: blijf zoveel mogelijk thuis.  

 

Alle activiteiten die normaalgesproken op deze dag plaatsvinden, zijn afgelast. Er mogen geen 

vrijmarkten, optredens, evenementen of andere vormen van samenkomsten worden georganiseerd, 

ook niet voor kinderen. Ook spontane buurt- of straatborrels zijn niet toegestaan. Alleen online en op 

televisie vinden er activiteiten plaats. 

 

Ik wil met de buren in onze straat de huizen versieren. Mag dat? 

Versieren van de huizen mag. Maar ieder huishouden mag dan wel alleen het eigen huis versieren.  

 

We willen in onze straat een alternatieve vrijmarkt organiseren, ieder huishouden op de eigen 

oprit. Mag dat? 

Hoe goed bedoeld ook; het mag niet. Er is dan namelijk sprake van een verwachte samenkomst met 

meer dan twee personen. Daarbij maakt het niet uit of die personen onderling 1,5 meter afstand 

houden. 

 

We willen met een platte kar langs de verzorgingshuizen rijden om daar voor het raam muziek 

te maken. Mag dat? 

Nee, dat mag niet. Een platte kar met muziek zorgt als snel voor een oploop van mensen en dat willen 

we in deze tijd voorkomen. Daarnaast speelt verkeersveiligheid een belangrijke rol.  

 

We willen op Koningsdag met alle bewoners van onze straat/appartementencomplex 

gezamenlijk het Wilhelmus zingen. Mag dat? 

Ja, dat mag mits ieder huishouden dat doet vanuit de eigen voordeur, balkon of tuin. Als de bewoners 

voor dit optreden fysiek bij elkaar komen, mag het niet. 

 

Mogen we dan helemaal niets organiseren op Koningsdag? 

Toch wel. Online is er van alles mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan livestreams van optredens, digitale 

vrijmarkten of een online bingo of kwis.  

 

Hoe kan ik wel genieten van Koningsdag? 

Online en op televisie zijn er tal van activiteiten die de mensen thuis betrekken bij de viering van 

Koningsdag. Houd voor een overzicht de media in de gaten. 

 

Waarom kan de gemeente niet een oogje dichtknijpen in deze moeilijke tijd en alternatieve 

activiteiten op Koningsdag oogluikend toestaan? 

We begrijpen dat u tijdens Koningsdag graag even wilt afwijken van de maatregelen, maar als we dat 

toestaan is de kans groot dat het coronavirus weer verder verspreidt en er straks een piek in het 

aantal besmettingen optreedt met alle gevolgen voor de zorg van dien. Politie en boa’s treden op 27 

april dan ook handhavend op als de regels worden overtreden.  

 


