
 

 
 

 
 
 

 

UPDATE CORONA VIRUS 13 maart 2020 

Verbod bijeenkomsten 100 personen of meer 

regio Midden- en West-Brabant   
 

| Samenwerking Moskeeën Brabant en Zeeland is een samenwerking van 10 Marokkaanse Moskeeën in West-Brabant en Zeeland met de aangesloten Moskeeën: 
El Feth Moskee Tilburg | Moskee Arrahman Breda | Moskee Assalaam Zundert | Moskee At-Taqwa Etten Leur | Marokkaans Islamitisch Centrum 
Roosendaal | Moskee El Feth Bergen Op Zoom | Moskee Almohsinin Oosterhout | Arrahman moskee Goes | Moskee Touba Vlissingen | Moskee Alrahman 
Middelburg |   
 

Crisis-en Preventie Team COVID19 
Samenwerking Moskeeën Brabant en Zeeland 
  

 

Datum  : 13 maart 2020  

Bijlagen  : Noodverordening en gebiedskaart  

Betreft   : Noodmaatregelen Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant     

 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh                                                    ُالسَّالَُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمةُ هللاِ َوبََرَكاتُه   
 
Beste broeders en zusters en leden van de Samenwerking Moskeeën Brabant en Zeeland,  
  
Graag informeren wij u via deze update over de laatste nieuwe ontwikkelingen in verband met het Coronavirus in de regio 
Brabant.   
 
SMBZ Crisis-en Preventie Team COVID19  
In verband met de snelle ontwikkelingen en de zeer ingrijpende maatregelen die zijn genomen voor onze moskeeën, hebben 
de leden van de Samenwerking Moskeeën Brabant en Zeeland een Crisis-en Preventieteam COVID19 opgezet. Dit zijn 
vertegenwoordigers en adviseurs van de grote moskeeën in de regio West-Brabant en Zeeland. Het team monitort en 
coördineert de dagelijkse ontwikkelingen zowel intern als extern met de Veiligheidsregio. Tevens zorgt het team voor de 
communicatie naar de achterban en leden.       
 
Noodverordening verbod bijeenkomsten 100 personen of meer  
Vrijdagmiddag 13 maart 2020 heeft de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant besloten om een Noodverordening 
(noodmaatregel) toe te passen. Deze noodverordening verbiedt bijeenkomsten of besloten samenkomsten met 100 personen 
of meer. Naast de door Moskeeën genomen maatregelen en ons advies om de vrijdaggebeden en activiteiten in moskeeën 
met meer dan 100 personen te annuleren tot 31 maart 2020, heeft de Veiligheidsregio nu besloten om over te gaan op een 
definitief verbod. Het overtreden van dit verbod is wettelijk strafbaar. Dit verbod geldt enkel voor de regio Midden- en West-
Brabant. Zeeland valt hier buiten. Op basis van de laatste ontwikkelingen adviseren wij dringend:   

 
De situatie wordt dagelijks samen met de verschillende moskeebesturen gemonitord zodat, gezamenlijk, adequaat ingespeeld 
kan worden op de snel veranderende situatie. Mocht de situatie veranderen, dan informeren we u zo snel mogelijk. Meer 
informatie vindt u ook op www.rivm.nl. of www.vrmwb.nl.  
 
Met vriendelijke groet, Wa ʿalaykumu salam       َُوَعَلْيُكُم ٱلسَّاَلم 
 
Crisis-en Preventie Team COVID19  
Samenwerking Moskeeën Brabant en Zeeland  
 
 
 
 

1. Houd rekening met de Noodverordening verbod bijeenkomsten (zie bijlage) 

 Houd strikt rekening met deze noodverordening: Het is verboden om, binnen de regio Midden en West-

Brabant, bijeenkomsten te houden van 100 personen of meer. Dit geldt ook voor het gebed in moskeeën 

zolang het verbod geldig is.   

2. Vrijdaggebeden annuleren tot 31 maart 2020 

 De vrijdaggebeden per 12 maart 2020 te annuleren tot 31 maart 2020. Voor moskeeën met minder dan 100 

moskeebezoekers, adviseren wij het moskeebestuur om dit intern te monitoren.   

3. Beperk sociale contacten  

 Advies om overige bijeenkomsten en activiteiten zoals educatie, in het belang van de gezondheid en 

beperking van sociale contacten, te annuleren tot nader order.    

4. Houdt u aan de richtlijnen van het RIVM en preventiemaatregelen moskeebezoekers  

 Moskee niet bezoeken als je verkouden of grieperig bent.  

 Bent u ziek en komt u toch naar de moskee? Het moskeebestuur kan u verzoeken voorlopig thuis het gebed 

te verrichten.  

 Moskee kan een eigen protocol toepassen voor het beperken van aantal moskeebezoekers, openingstijden 

en extra preventie en hygiëne maatregelen. Respecteer deze!    

 

 

http://www.rivm.nl/
http://www.vrmwb.nl/
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Gebiedskaart Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (Bron: www.vrmwb.nl)  

De noodverordening en het verbod geldt voor het gebied in onderstaande gebiedskaart behorende bij het besluit van 

de Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant van 13 maart 2020.  

 

 

  

http://www.vrmwb.nl/

