Dorpshuizen, buurthuizen, cultuurcentra

We zijn of gaan weer open, vragen, tips,
samen weten we meer. “
Verslag online sessie 3 juni 2020, 19.30 – 20.30 uur
Deelnemers namens buurt- en dorpshuizen (20); gemeenten (2); bestuur Dorpswerk (4); adviseur en
ondersteuning Dorpswerk (3). Voorzitter Nico Bijman, gespreksleiding

Algemeen - Wil je een klankbord? Kom je er niet uit?
Mail naar: dorpshuizen@dorpswerknh.nl

Vervolg online vragenuren: woensdag 17 juni, 19.30 uur. Meld je HIER aan.

MEDEDELINGEN van de voorzitter
(1) Kabinet/staatssecretaris Keizer heeft de aangenomen motie van Moorlag (pvda) en Futselaar
(SP) over over TOGS toepassen op categorie buurt- en dorpshuizen naast zich neergelegd.
Landelijke lobby gaat nog voort.
(2) De vragenlijst ‘Globale inventarisatie schade door coronamaatregelen’: goede respons (70
van 120 adressen). Resultaten op hoofdlijnen en geanonimiseerd zijn 2 juni naar onze
contactpersoon bij de provincie gestuurd. De gegevens worden gebruikt bij o.a. reservering
van het bedrag voor steun aan buurt- en dorpshuizen uit de totale € 10 miljoen van het
noodfonds. Wordt vervolgd.

UITWISSELING – vragen en tips aan elkaar
Vraag: Mogen muziekverenigingen met blaasinstrumenten (amateurkunst) aan de slag?
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Antwoord: effect van instrument bespelen op de besmettingskans is nog in onderzoek. Advies is:
wacht het gewoon nog maar even af, voor de zekerheid. Rijksoverheid maakt geen onderscheid
tussen professionals en amateurs. Tegelijk loopt ook een onderzoek naar het effect van ventilatie.

Vraag: Basisschool maakt gebruik van het DH voor de groep 8 musical uitvoering. Mag er door
kinderen gezongen worden? Wij als dorpshuis menen van niet. School vindt dat het wel kan
(kinderen zingen > geen/minder risico op besmetting). Antwoord van beheerder aan de school: ‘ik
heb de school laten tekenen voor ‘als jullie kinderen laten zingen, dan is dit op eigen risico’.

Antwoord: muziekles door een vakkracht op school is als enige vak nog niet hervat. Zingen op
school niet doen, wordt afgeraden. Dus ook in het dorpshuis niet doen.

Vraag/casus:

voorbeeld van een gemeente, burgemeester staat biljarten in recreatief verband
toe. Wie heeft hier ervaring mee, met interpretatieverschillen? BILJARTEN ONDER VOORWAARDEN IS
TOEGESTAAN IN OBDAM EN HENSBROEK! Scroll verder.

Uit de reacties blijkt dat iedereen zich houdt aan regel: ‘binnensporten, ook biljarten is nog
even niet toegestaan. Geldt ook voor yoga, tot en met juni.’

Vraag: als bestuur hebben wij beperkte rol, reiken de sleutel uit aan gebruikers, houden het
gebouw schoon. Wat is onze verantwoordelijkheid? Wat moeten gebruikers regelen?

Antwoord: In je protocol omschrijf je wat je rol is en concreet welke zaken jij regelt.
Bijvooorbeeld: zorg voor de basisvoorzieningen zoals voldoende papieren handdoekjes, regelmatig
schoonmaken. Jouw huurders/gebruikers zijn op de hoogte en vullen aan. Zorg voor duidelijkheid
over en weer. Je kunt onderling afspreken dat zaken als Deurklinken en toiletten een keer extra
schoonmaken, ook door gebruikers gedaan wordt.

Vraag: mogen twee personen die niet tot hetzelfde huishouden horen aan één tafel of aan de bar
zitten, zonder de 1,5m regel in acht te nemen?

Antwoord: in de horeca geldt deze regel inderdaad; zo ook voor het horecagedeelte van jouw
dorpshuis of cultureel centrum.

Vraag: de 1,5m in praktijk brengen. Hoe meet je? Is het van hoofd tot hoofd anderhalve meter
aanhouden? Of van buitenkant stoel tot buitenkantstoel? Iedere meetmethode levert een ander
aantal stoelen op in je theater of caféruimte.

Antwoord: Het klopt dat er verschillende interpretaties zijn. De 1,5m-regel hangt ook af van hoe
je ruimte eruit ziet. Moeten mensen, om bij hun stoel te komen andere mensen passeren? Daar
moet ook voldoende ruimte voor zijn. Context: zitten mensen de duur van de activiteit op één plek,
of gaan ze tussendoor bewegen, van hun stoel af? Dit zijn factoren die meespelen.

Advies: ga in overleg met je gemeente, bespreek het en laat hen meedenken.
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Vraag: interpretatie van de ‘maximaal 30 personen-regel’. Is dat per RUIMTE of is het maximaal 30
personen voor je hele gebouw? Hoe doen jullie dit?

Zie uitleg in dit artikel Verduidelijking maximaal aantal bezoekers, op dorpshuizen.nl
Toelichting: Bestaat je gebouw uit zelfstandige eenheden, met ruimtes met een eigen functie
(bijvoorbeeld: bibliotheek heeft een eigen ruimte; idem theater; idem historische vereniging, etc)
dan mag de gemeente bepalen dat in jouw gebouw per RUIMTE de regel ‘max. 30 personen’ geldt
Rijksoverheid verwijst naar de gemeente en hun noodverordening: in die noodverordening mogen
gemeenten afwijken van c.q. de hoofdregel verfijnen.
Let op: zorg er voor dat bij de ingang en toiletten voldoende ruimte is om 1,5m afstand te bewaren.

Vraag: deurbeleid, reserveren, hoe doen jullie het?
Antwoord: vragen aan je gebruikers dat ze laten reserveren is aan te bevelen.
Let erop dat het ‘checkgesprek’ uitgevoerd wordt.

Ideeën: maak bij de ingang kenbaar hoeveel personen maximaal in de afzonderlijke ruimtes.
Instrueer je vrijwilligers, loop als bestuur mee, kijk hoe het in de praktijk gaat.

Vraag: hoe ervaren jullie het contact met de gemeente?
Uit de aanwezigen blijkt goed contact met bijvoorbeeld gemeente Schagen, Hollands Kroon,
Zaanstad, Bloemendaal. Maar ook voorbeeld van nul respons vanuit gemeente Haarlemmermeer,
ondanks melding door een DH van haar plan en activiteiten.

Vraag: we mogen open, maar met alle beperkingen, wat gebeurt er concreet in de maand JUNI?
Rondje in de groep: verhuur voor activiteiten als cursussen (taalles, naailes, hospice huurt voor
cursus), faciliteren van vergadering (kans! mensen zijn op zoek naar alternatieve ruimte),
rijbewijskeuring, een dorpsservicepunt is open, rouwdiensten, workshops.
Als per juli meer mogelijk is, gaan activiteiten als theater, yoga, biljart, etc. weer van start.

EINDE 20.30 uur - voorzitter Nico Bijman dank iedereen voor de aanwezigheid en inbreng.
Deze samenkomsten blijven we voorlopig organiseren, zolang de behoefte blijkt.
Bestuur wenst iedereen veel succes met het weer open gaan!

Vervolg online uitwisselen en vragen stellen: woe 17 juni, 19.30 uur.
Meld je HIER aan.

!!!!!Lees verder > nagekomen bericht over biljarten in juni in twee dorpshuizen Koggenland.
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Nagekomen berichten: biljarten onder voorwaarden, stoelenplan, 2 personen aan 1 tafel.

Beste mevr. Leijen,
Dorpshuis De Brink in Obdam en De Oude School in Hensbroek, hebben onder voorwaarden als De
toestemming van de gemeente Koggenland om in juni weer te starten met biljart.
Rekening houdend met volgende maatregelen:
• Gebruik beperkt tot 2 biljarts. Deze biljarts staan 5 meter uit elkaar.
• Maximaal 15 biljarters.
• Biljarters spelen regulier altijd in De Brink en zijn dus bekend.
• Men meld zich tevoren aan via mail en verklaart gezond te zijn (geen sprake van niesen, hoesten,
zieke familie etc.)
• Uiteraard wordt de 1,5 m regel nageleefd.
• Bij binnenkomst desinfecteert men de handen en wordt (nogmaals) gevraagd naar de gezondheid.
• Per biljart 2 spelers, waarvan er een zit terwijl de ander speelt. Dit wisselt dus af.
• Dit betekent dus 4 spelers tegelijkertijd. De overige (max. 11) zitten te kijken naar het spel.
• Iedere biljarter gebruikt een eigen keu en krijt (voorschrift KNBB).
• Na iedere partij wordt het biljart gereinigd (KNBB)
• Looplijnen zijn aangebracht.
• Toiletgebruik is gereguleerd.
• Max. 2 personen aan een tafel (1,5 m)
Deze maatregelen zijn toegespitst op de situatie in De Brink, maar wellicht kunnen andere
dorpshuizen hier voordeel mee doen.

Lees door op pagina 5
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Bijlage bij

verslag Online vragenuur op 3 juni 2020

Rijksoverheid.nl
Dit zijn de aanpassingen, ingaande 3 juni, 19.00u, gemeld in de persconferentie van het kabinet.

Groepen en samenkomsten
•

Binnen mogen samenkomsten plaatsvinden in beginsel van maximaal 30 personen per
gebouw en onder voorwaarde dat mensen 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Er vindt
altijd een checkgesprek plaats; mensen met verkoudheidsklachten blijven thuis.
• Zangkoren en blaasensembles wordt geadviseerd aanvullend advies van medisch experts af
te wachten voordat zij hun activiteiten weer oppakken.
• Multifunctionele gebouwen met meerdere zelfstandige functies (zoals buitenschoolse
opvang, theater en bibliotheek) mogen maximaal 30 bezoekers per functie ontvangen,
zolang deze functies een zelfstandige ruimte hebben binnen het gebouw.
• Bezoekersstromen moeten zoveel mogelijk van elkaar gescheiden zijn; bezoekers van de
verschillende functies moeten steeds 1,5 meter afstand kunnen houden.
• Voor zalencentra gelden andere regels; het is voor zalencentra niet toegestaan om
tegelijkertijd diverse zalen te verhuren.
Stoelenplan
Naast de toestemming in de horecaprotocollen om met 2 mensen niet uit hetzelfde huishouden
naast elkaar te mogen zitten is daar niets over terug te vinden voor bv theaters op officiële sites. Wel
vond Corry Leijen dit in een bioscoopprotocol: Kom je met maximaal 2 personen of met je
huishouden, dan mag je naast elkaar zitten. Kom je met meer dan 2 personen buiten je huishouden,
dan dien je altijd 1,5 meter afstand te bewaren.
NB. Dit is geen officieel bericht maar kan wellicht als voorbeeld dienen om aan de gemeente voor te
leggen wanneer het protocol besproken wordt
Voorbeelden van stoelopstelling. De cirkels zijn 1.5 meter, stoel staat daar middenin. Ook dit is
slechts een voorbeeldprotocol (bron: https://www.samaya.nl/kapel-coronatijd/), geen officiële
richtlijn.

+++++
5 juni 2020.
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