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Onderwerp 
OWEE en corona 

Uw kenmerk 

Bijlage Beste studenten in Delft, 

Binnenkort is de traditionele OWee. Dit jaar in een andere vorm dan jullie 
gewend zijn. Niet alles kan, maar er kan wel veel binnen de maatregelen die 
gelden. 

Het coronavirus is niet weg. Oat blijkt wel uit de berichtgeving van de GGD 
over verschillende lokale uitbraken. lk doe daarom een dringend beroep op 
jullie verantwoordelijkheidsgevoel en op je gezonde verstand. Bij alle 
activiteiten geldt dat je 1,5 meter afstand moet houden van elkaar. Was 
vaak je handen. Heb je klachten? Blijf dan thuis, doe nergens aan mee en 
laat je testen. 

Help mee om deze oproep door te geven aan andere studenten. Dat kun je 
doen door deze brief te verspreiden onder de leden van je vereniging en op 
te hangen in studentenhuizen. 

Leef regels na/tijdens de OWee 
De Delftse OWee 2020 wordt in een aangepaste vorm georganiseerd. De 
organisatie moet ervoor zorgen dat de regels (die staan in de 
noodverordening) worden nageleefd, om de verspreiding van het 
coronavirus te voorkomen. Dit betekent dat alle deelnemers aan de OWee 
altijd 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden en dat hygiène 
maatregelen gelden. Daarnaast kijkt de gemeente goed mee of er 
voldoende ruimte beschikbaar is tijdens de fysieke onderdelen van het 
programma. Op die manier kan de OWee op een veilige manier worden 
georganiseerd. 

Bedenk andere vorm van kennismaking met je studentenhuis 
In deze week maken aankomende studenten kennis met de TU Delft en 
studentenverenigingen. Ook maken ze kennis met de vele studentenhuizen 
in Delft en gaan ze op zoek naar een kamer. Maar pas op: de meeste 
besmettingen gebeuren op dit moment binnen gezinnen en 
( studenten )huishoudens! 
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De afgelopen weken is het virus vaker overgedragen tussen vrienden en 
familie. Ook op feestjes, in het café en op werkplekken zijn meer 
besmettingen. De groep besmette Nederlanders is relatief jong: tussen de 
20 en de 40 jaar. 

Het is nu van cruciaal belang om alert en waakzaam te blijven. Het is 
daarom zeer onverstandig om een huisfeest te organiseren met 
aankomende studenten, afkomstig uit woonplaatsen door het hele land en 
uit het buitenland. Het besmettingsgevaar is groot. Daarom doe ik een 
beroep op jullie om alternatieve vormen voor de kennismaking met je 
studentenhuis te bedenken. Wees creatief! 

De regels binnenshuis en buiten: hoe zit het ook alweer? 
Bewoners van een studentenhuis beschouwen wij binnenshuis als een 
huishouden. Daarom hoeven zij in hun studentenhuis onderling geen 
afstand te bewaren. Bezoekers moeten wél altijd anderhalve meter afstand 
houden tussen henzelf en de huisbewoners. 

Buitenshuis is iedereen gelijk. Daar moeten studenten onderling en 
nieuwkomers altijd afstand houden. Als een samenkomst leidt tot overlast of 
een gevaar vormt voor de publieke gezondheid, kan er gehandhaafd 
worden en kun je allemaal een fikse boete krijgen. 

Deze regels gelden voor iedereen 
• Houd altijd 1,5 meter afstand 

• Blijf thuis bij klachten en laat je testen 

• Was vaak je handen 

lk reken op jullie 
De regels kunnen veranderen de kernende tijd. Volg het nieuws en houd je 
aan de maatregelen. Oat doe je niet alleen voor jezelf. We willen voorkomen 
dat een tweede golf nog meer slachtoffers maakt en onze samenleving en 
economie weer plat legt. Daarom reken ik op jullie. Alleen samen krijgen we 
corona onder controle. 

Vanzelfsprekend wens ik jullie een mooie OWee! 

ja van Bijsterveldt, 
burgemeester 

2/2 


