
Vragen CU inzake maatregelen huwelijken m.b.t. coronacrisis

Tot onze verbazing lazen wij op de website van West Betuwe het volgende over de 
mogelijkheden voor huwelijken:
“In onze strijd tegen de verspreiding van het coronavirus passen we de mogelijkheden 
rondom trouwen aan. Hierbij volgen we de richtlijnen van het RIVM.

 Tot 1 juni 2020 kunnen er maximaal 30 personen aanwezig zijn bij het huwelijk 
(met anderhalve meter afstand en hygiënemaatregelen).

 Tot 1 juni 2020 is het in het gemeentehuis alleen mogelijk om op vrijdagmiddag 
na 13.00 uur te trouwen.

 Bij kosteloze huwelijken op maandagochtend mogen alleen het bruidspaar en de 
getuigen aanwezig zijn.

 Tot 1 juni 2020 is het niet mogelijk om het huwelijk op een vaste trouwlocatie te 
voltrekken.

 Als u voor een vrije trouwlocatie heeft gekozen, regelt u zelf met 
uw contactpersoon van de locatie eventuele wijzigingen in afspraken en kosten .

De opties voor bruidsparen:
1. U annuleert het huwelijk. U ontvangt de het bedrag van de betaalde leges 

terug.
2. U verzet het huwelijk naar een andere datum en/of naar een andere locatie. 
3. U laat het huwelijk doorgaan met inachtneming van de maatregelen van het 

RIVM.
Alle bruidsparen die een huwelijk gepland hebben in deze periode, ontvangen een brief 
per e-mail. Daarin leggen we uit hoe bruidsparen hun keuze kunnen doorgeven”.

Vragen:
1. Waarom is het niet mogelijk op een vaste trouwlocatie een huwelijk te voltrekken?
Vaste locaties

 Raadzaal in het gemeentehuis in Geldermalsen, tot 1 december 2020
 Het Rechthuis in Gellicum (maximaal 10 personen)
 Het Polderhuisje in Acquoy (maximaal 10 personen)
 Het oude deel van het gemeentehuis in Asperen, tot  1 juli 2020 (maximaal 45 

personen)


2.  Zijn de regels voor kosteloze huwelijken aangescherpt wat betreft het aantal 
aanwezigen? Zo ja, waarom?
3. Hoeveel  bruidsparen hebben hun huwelijk door deze maatregelen moeten 
verplaatsen?
Met vriendelijke groet,
Linda van Willigen
Raaadslid ChristenUnie West Betuwe
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