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Gesprek tussen 19.30 – 20.25 uur 

Deelnemers namens buurt- en dorpshuizen (17); gemeenten (1); bestuur Dorpswerk (4); adviseurs en 

ondersteuning Dorpswerk (4).  Voorzitter Nico Bijman, gespreksleiding 

 
Aangescherpte maatregelen: wat betekent dit voor buurt- en dorpshuizen? 
Lees het bericht op dorpshuizen.nl. Idem op dorpswerknh.nl/nieuws  
 
 

 

--- Nico heet iedereen welkom.  
Renske Keur stelt zich voor, medewerker project Toekomstplan voor dorp en dorpshuis, klaar voor de 

Omgevingswet.   Renske gaat aan de slag als procesbegeleider. Kader is de Omgevingswet. 

Uitnodiging aan u allen, dorpsraden, georganiseerd bewonersoverleg, buurt- en dorpshuizen: 

Participatie is in deze wet een belangrijk item. Gemeenten moeten hier iets mee, wees proactief. 

Meer over project en Renske op site dorpswerknh.nl  

 

--- Actualiteit, aangescherpte maatregelen, persconferentie 28/9 

Corry licht enkele maatregelen toe, die van toepassing zijn op buurt- en dorpshuizen zijn. Onder 

andere: Horeca om 21 uur geen mensen meer toelaten, en om 22 uur dicht. In één ruimte maximaal 

30 mensen (in één gebouw mogen, mits qua functie gescheiden ruimtes, meer mensen). Bij sport 

geen toeschouwers meer toegelaten. Sportkantines moeten dicht. Enzovoort. Er zijn uitzonderingen 

voor uitvaarten, kerkdiensten. Heeft u komende dagen vragen, mail mij op  

E-mail: dorpshuizen@dorpswerknh.nl  

Nico: ‘hoe gaat het met jullie, wat speelt er, hoe is de stemming’.  

Hans Hellingsman/St. Cultureel erfgoed Warder: uitbater doet naast de basale dorpshuisfuncties ook 

de horeca. Inkomsten nu nihil. Uitbater wil wederom met bestuur om tafel over de pachtsom. Dat 

begrijpen wij, deden we dit voorjaar ook al. Stichtingsfinanciën drogen zo aardig op. Ook onze 

verenigingen, hun activiteiten staan op laag pitje (voorbeeld toneel), dus nog eens gemis aan 

inkomsten voor ons dorpshuis.  

Nico: dank voor dit signaal. Dat hebben we nodig! Zoals het nu eruit ziet gaan DH/BH een heel 

seizoen aan inkomsten missen.  

Jan Prins / DH Het Rijperhuis, De Rijp. Hoe zit het met regels voor airconditioning? Ons pand is 36 jaar 

oud. Wij hebben geen moderne installatie. Waar moeten we aan voldoen? Nico: er is geen 

verplichting tot aanschaf apparatuur, wel het advies om goed en vaak te ventileren met frisse lucht.  

https://www.dorpshuizen.nl/wat-betekenen-de-aangescherpte-maatregelen-voor-buurt-en-dorpshuizen/
https://www.dorpswerknh.nl/nieuws/85/Wat-betekenen-de-aangescherpte-maatregelen-voor-buurt-en-dorpshuizen
https://www.dorpswerknh.nl/2020/09/Bepaal-zelf
https://www.dorpswerknh.nl/2020/09/Bepaal-zelf
https://www.dorpswerknh.nl/2020/09/Renske-Keur-nieuwe-medewerker-bij-Dorpswerk-stelt-zich-voor
mailto:dorpshuizen@dorpswerknh.nl


Corry vult aan en raadt iedereen aan deze informatie te lezen. 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-
leven/ventilatie-in-gebouwen    
Lees de gebruikersvergunning die je met de gemeente hebt afgesloten erop na.  
Hans Verschoor: 6 tot 10 keer per uur ventileren, lucht verversen, is zo’n beetje vuistregel.  
 
Jaap de Knegt: adviseur van buurthuizen in Zaanstad.  
Vanmorgen overleg gehad met 10 Zaanse buurthuizen. Deze zijn allen open, hebben activiteiten. 
Meeste hebben goede moed. Beetje geschrokken van alle extra maatregelen. Ook hier over de hele 
linie: oplopende tekorten vanwege sterk verminderde inkomsten. In noodverordening Z’streek-
Waterland is nieuw opgenomen: dansen boven 12 jaar mag niet meer, tegenvaller. Meevaller: alle 
vrijwilligers draaien gewoon weer mee. Ventilatie is een enorm onderwerp bij de Z. buurthuizen. 
Ventileer met frisse lucht, met lucht van buiten. Gebruik nooit alleen een ventilator of airco in een 
gesloten ruimte. Verse lucht aanzuigen. Enkele buurthuizen hebben offerte opgevraagd: bedragen 
van 40-duizend of 100-duizend voor aanschaf systeem kwam langs…  
Sommige buurthuizen, last van ‘lastige’ klanten, mensen die zich niet aan de regels willen houden, 
voor politieagent spelen is niet leuk.  
 

Kees Blankendaal, namens dorpsraad en wijksteunpunt te Hoogwoud. Beaamt wat Jaap zegt over 

ventilatie. Koren zijn actief. Vraag: mag je 30 personen per ruimte toelaten? Of voor de 

accommodatie als totaal 30?  

Corry: ‘Als de ruimtes verschillende functies hebben, in een gebouw, dan telt het aantal van 

maximaal 30 personen per ruimte’.  Met nadrukkelijk de regel 1,5m afstand kunnen houden; én 

zitplaatsen toewijzen.  

Meer mensen dan 30 mogen in en uit lopen in ruimtes als een museum, bibliotheek, winkel, de zgn. 

doorlooplocaties.  

Hans Verschoor voegt toe, regel in gemeente Medemblik, horeca: tot 25 meter buiten de horeca ben 

je verantwoordelijk voor het gedrag van je klanten. Geldt dat in andere gemeenten ook? Niet 

bekend.  

Gerda Steenbergen, dorpshuis De Kwaker te Westzaan.  

Registratie van mensen die in het pand zijn is verplicht. Via onze verenigingen weten we al wie er 

binnen zijn, want zij hebben ledenlijsten. Nico: toch extra actie nodig, zorg dat je bij de ingang een 

lijst/schriftje ligt waar mensen hun naam/contactgegevens opschrijven.  

Trijnie Baas, Stichting Dorpshuis De Kern – zijn er dorpshuizen die al geld hebben uitgekeerd 

gekregen? TOGS? 4.000 euro als drempel, daar kwamen we net niet aan. Eerste keer hadden we het 

nog niet nodig. Tweede termijn, toen kwamen we net niet aan de vereiste minimum onkosten.  

Jaap: alle regelingen van de rijksoverheid lopen door: NOW, TOZO, TVL. Altijd de moeite waard om 

daar te kijken!  

Hans Hellingman, . TOGS-regeling vroeg ingevoerd, op grond van SBI-code. Binnen 14 dagen 

uitgekeerd gekregen. De TVL, daar komen we niet aan de criteria. 60-duizend euro lopen we mis.  

Gerda Steenbergen. Westzaan: beheerders hebben vroeg TOGS ingediend, een week later was het 

geld er al.  

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/ventilatie-in-gebouwen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/ventilatie-in-gebouwen


Steunmaatregelen van Rijk en provincie, hoe staat het ermee?  

De toezeggingen: 

1. Provincie NH, noodsteun aan culturele instellingen. Pot van 10 miljoen euro. Provincie wil dit 

vooral besteden aan culturele instellingen met regionale uitstraling. Gemeenten dragen zelf 

ook 35% mee. In oktober wordt bekend welke instellingen noodsteun krijgen. 

 

2. Provincie NH, fonds voor economisch herstel, waaronder verduurzaming van de gebouwde 

omgeving en het versterken van de maatschappelijke en culturele infrastructuur in Noord-

Holland. Pot van 100 miljoen euro. Op ambtelijk niveau is belofte gedaan om DH/BH mee te 

nemen in regeling die momenteel wordt uitgewerkt. Hopelijk eind oktober meer bekend.  

 

3. Minister Ollongren, Min.BZK heeft 3 september een extra storting beloofd aan het 

gemeentefonds van 17 miljoen euro, geoormerkt geld voor buurt- en dorpshuizen. Te 

verdelen via het gemeentefonds. Vooral bedoeld voor kwijtschelden van huur, compenseren 

van tegenvallende inkomsten. Maar gemeenten moeten verdeling doen.   

 

ADVIES houdt zelf actief contact met jouw gemeente, ambtelijk en met gemeentebestuur 

 
 

De verscherpte maatregelen werken slecht uit, schrale tijden qua inkomsten. Maar ook voor de 

verenigingen en activiteiten en de inwoners die hun ontmoeting en andere activiteiten missen. Wat 

doet dit met jullie dorp of buurt? Reken uit hoe je ervoor staat, heb een idee van wanneer de bodem 

van de kas in zicht komt. Laat dit op een gepast moment weten aan je gemeente. Wacht niet tot zij 

jou iets komen vragen.  

 

VERSLAGEN Online bijeenkomsten – waar vind ik die? 

www.dorpswerknh.nl > oranje menuknop CORONA  
 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)- vereniging Dorpswerk.  

Twee weken geleden waren we nog optimistisch (hybride vorm. Fysiek en online). Na ampel beraad:  

het bestuur organiseert op dinsdagavond 17 november 2020 een online ALV. Verantwoording 

boekjaar 2019 en een inhoudelijk programma. Leden krijgen tijdig bericht.  

Rondvraag - Geen vragen 

Volgende datum - dinsdag 27 oktober, 19.30 uur   Online bijeenkomst voor BH/DH 
 

 

Nico bedankt iedereen en wenst iedereen veel succes in deze bijzondere tijd. Sluiting om 20.25 uur.  

http://www.dorpswerknh.nl/

