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Volgens richtlijnen van de rijksoverheid kunnen de dorpshuizen weer open vanaf 1 juni. De
openstelling is voor maximaal 30 mensen, exclusief personeel, uitgaande van de basisregels van
1,5 meter afstand. Ons gebouw volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de
Rijksoverheid. Daarbij treffen wij aantal extra maatregelen om verspreiding van het virus tegen te
gaan. Wij hebben besloten om per 1 juni weer open te gaan. In dit protocol leggen we vast hoe we
dit veilig kunnen doen. De belangrijkste maatregelen die voor iedereen gelden:
• Was vaak uw handen.
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
• Schud geen handen.
• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
• Vermijd drukte.
M.i.v. 1 juli zijn er verdergaande versoepelingen van kracht geworden, waardoor er meer mogelijk
is in de Poel.
Per hoofdstuk worden de volgende zaken behandeld:

1 We hebben besloten om weer (beperkt) open te gaan als dorpshuis
Vanuit de rijksoverheid gezien kunnen de buurthuizen en ontmoetingscentra weer open vanaf 1
juni voor maximaal 30 mensen, exclusief personeel. Uitgaande van de basisregels van 1,5 meter
afstand. Ons dorpshuis volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid.
M.i.v. 1 juli mogen de ruimtes in de Poel maximaal bezet worden, nog steeds op basis van 1,5
meter afstand. Ook zijn de dansgroepen en de gymnastiek-/sportgroepen weer welkom.
Na het opstellen van een protocol /aanvullende richtlijnen voor de koorsector is het vanaf begin juli
ook voor de koren weer mogelijk om te gaan repeteren.

1.1

Opening van ons gebouw

Dorpshuis de Poel gaat weer open om de verenigingen o.a. de gelegenheid te geven hun
repetities, samenkomsten en vergaderingen weer op te pakken.

1.2

Het protocol:

Voorwaarde voor heropening is dat er een protocol voor coronamaatregelen aanwezig is. Om ons
dorpshuis veilig te kunnen gebruiken hebben we dit protocol opgesteld.
Degene die gebruik maakt van het Dorpshuis is gehouden aan de regels die ten gevolge van de
coronacrisis zijn opgesteld en aan de laatst geldende noodverordening Brabant-Noord.
Dit protocol is geldig totdat er een protocol met latere geldigheidsdatum wordt uitgegeven door het
beheer van het Dorpshuis.

1.3

Randvoorwaarden (algemene gegevens van het dorpshuis)

Dorpshuis de Poel is eigendom van de gemeente Boxmeer, maar het gebruik en beheer is in
handen van de stichting Dorpshuis de Poel. De openstelling in coronatijd is in nauw overleg met de
verantwoordelijke afdeling van de gemeente Boxmeer.

1.4

Welke openingstijden hanteren we?

Het Dorpshuis is net als voorheen alleen geopend op afspraak voor de gebruiker die heeft
gereserveerd.
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2 Routing en inrichting
Een beperkte capaciteit en anderhalve meter afstand vragen om een aangepaste inrichting en
routing in en om het gebouw. Daarvoor maken we de volgende afspraken en treffen we de
volgende maatregelen.

2.1

Toegang tot het gebouw

Het gebouw kan via de hoofdingang en via de achteringang betreden worden.
De hoofdingang is voor gebruik van de Molenzaal en/of het Torentje.
De achteringang is voor gebruik van de Salamander, het Juffertje en de Kikker.
Wanneer het Juffertje gelijktijdig met de Salamander gebruikt wordt, zal de buitendeur van het
Juffertje geopend worden, zodat er een rechtstreekse toegang tot die ruimte is.
In geval van gelijktijdig of overlappend gebruik van Molenzaal en Torentje zullen er strikte tijden
voor betreden en verlaten worden afgesproken. Deze tijden mogen NIET overlappen.
In geval van gelijktijdig of overlappend gebruik van Kikker en Salamander zullen er strikte tijden
voor betreden en verlaten worden afgesproken. Deze tijden mogen NIET overlappen.
De beheerder zal deze tijden bepalen en afstemmen met gebruikers.

2.2

Capaciteit

Zie bijlage “bezetting per ruimte van de Poel”.
Zolang dit protocol geldt, dienen gebruikers bij reservering het aantal personen door te geven.

3 Zo treffen we extra maatregelen voor beheer en hygiëne
Het bestuur en beheer treft extra maatregelen. We maken een aantal aanvullende afspraken en
nemen een aantal maatregelen die zorgen voor een verantwoord gebruik.

3.1

Over de toegang tot de locatie spreken we af

dat dit gelijk is aan de geldende afspraken.
Één aanvulling: de tijd voor betreden en verlaten van een ruimte wordt gelimiteerd om te
voorkomen dat arriverend en vertrekkend bezoek de in-/ uitgangen gelijktijdig moeten gebruiken.

3.2

Deze extra schoonmaak maatregelen treffen we:

De gebruikelijke schoonmaakregels blijven gehandhaafd, maar advies is om wat vaker je handen
te wassen, bijvoorbeeld nadat je tafels en stoelen hebt klaargezet/opgeruimd. Wanneer gebruikers
aanvullende wensen hebben, dienen zij zelf te zorgen voor de benodigde middelen.

4 Zo gaan we met elkaar om
Iedereen houdt zich in ieder geval aan de landelijke richtlijnen. Dat betekent dat we elkaar groeten
zonder elkaar aan te raken en elkaar dus ook geen hand geven. Als je toch moet niesen of
hoesten doe je dit in je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes om te snuiten. Was regelmatig je
handen met zeep, ook tussen de vingers. En houd 1,5 meter afstand van elkaar. Als je klachten
zoals koorts (meer dan 38 graden), verkoudheid (zoals niezen, snotterigheid, hoesten, keelpijn) of
kortademigheid hebt, blijf je thuis.

4.1

Dit verwachten we van onze bezoekers

Van iedereen wordt verwacht dat alle gebruikelijke en tijdelijke regels nageleefd worden.
Zolang dit protocol geldt, MOET de huurder voor iedere reservering een verantwoordelijke persoon
doorgeven aan het beheer. Er wordt verwacht dat deze persoon op de hoogte is van de regels en
zorg draagt voor naleving van deze regels door alle aanwezigen. Deze persoon MOET ook fysiek
aanwezig zijn tijdens het gereserveerde moment en is voor het beheer het aanspreekpunt.
Voor iedere gebruiker (huurder) geldt dat zij zich zelf op de hoogte moeten stellen van protocollen
die specifiek voor hun branche zijn opgesteld en zich daar ook aan houden.
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Voor de koren en zanggroepen zijn aparte protocollen en aanvullende richtlijnen opgesteld. Het
beheer van Dorpshuis de Poel verwacht dat, wanneer deze groepen een ruimte reserveren, zij
deze extra protocollen en richtlijnen naleven. De termen afstand, ventilatie en registratie worden
prominent genoemd. Om te ventileren zullen o.a. ramen en deuren geopend moeten worden.
LET OP! Geopende ramen/deuren kunnen geluidsoverlast veroorzaken voor de buren. Voordat
de ruimte verlaten wordt, dienen geopende deuren en ramen weer gesloten te zijn, tenzij hier
nadrukkelijk met het beheer andere afspraken over zijn gemaakt.

5 Vervolgstappen:
We houden de landelijke richtlijnen en voorschriften goed in de gaten. Per 1 juli is een verruiming
van de mogelijkheden doorgevoerd en verwerkt in dit protocol (versie 3.0). Dit protocol is van
toepassing totdat de richtlijnen veranderen.

Corona-protocol Dorpshuis de Poel: V3.0

3

