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Volgens richtlijnen van de rijksoverheid kunnen de dorps- en buurthuizen en 
ontmoetingscentra weer open vanaf 1 juni. De openstelling is voor maximaal 40 mensen per 
zaalruimte, 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 2 juni 
weer open te gaan.  In dit protocol leggen we vast hoe we dit veilig kunnen doen. Per 
hoofdstuk worden de volgende zaken behandeld: 
 

1 We hebben besloten om weer (beperkt) open te gaan als wijkcentrum 
Vanuit de rijksoverheid gezien kunnen de buurthuizen en ontmoetingscentra weer open van 
1 juni voor maximaal 40 mensen per zaalruimte, uitgaande van de basisregels van 1,5 meter 
afstand. Ons wijkcentrum volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de 
Rijksoverheid 
 

1.1 Het protocol: 
Voorwaarde voor heropening is dat er een protocol voor coronamaatregelen aanwezig is.  In overleg 
met het bestuur van de ondernemersvereniging en de dagelijkse leiding is dit protocol tot stand 
gekomen. Uitgangspunt is dat iedere bezoeker veilig deel kan nemen aan de activiteiten in ons 
wijkcentrum. Voorlopig zal dit gelden tot het moment dat de overheid en/of RIVM anders doen 
besluiten. 

1.2 Welke openingstijden hanteren we? 
.De algemeen geldende openingstijden worden gehandhaafd, dat wil zeggen op werkdagen van 8:00-
23:00uur en in het weekend op aanvraag. 

1.3 Wie is verantwoordelijk voor het gebouw? 
De verantwoordelijkheid voor het gebouw ligt bij het bestuur van de bewonersonderneming, 
uitgevoerd door de bedrijfsleider. 

1.4 Wie is verantwoordelijk voor het beheer?  
De bedrijfsleider is verantwoordelijk voor het beheer en gebruik van het gebouw, ondersteund door 
gastheren en gastvrouwen, alsmede de vrijwilligers 

1.5 Wie zijn onze gebruikers? 
Onze sociaal-cultureel-werkers, alsmede vaste-  en/of incidentele huurders zijn de gebruikers van ons 
pand. Veelvuldig is er overleg, maar niet op gezette tijden. Er worden veelal (taal)cursussen en 
lezingen etc. gegeven. Tevens zijn er kerkelijke bijeenkomsten.  
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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 Het buitenterrein 
In de binnentuin kan in het weekend gebruik gemaakt worden van het terras. Voorlopig zien we af 
van het gebruik van deze ruimte. Aan de voorzijde van het gebouw wordt een ruimte ingericht om te 
wachten tot dat er plaats binnen is of om te wachten op vervoer etc. Hier worden strepen op de 
vloer aangebracht om zo 1,5 meter te waarborgen. 

2.2 Toegang tot het gebouw 
De hoofdentree wordt gebruikt als ingang voor personeel, gasten Centrum Jeugd en Gezin, toegang 
tot ruimte van de gebiedsconsulent en gastouderbureau Pollewop. De tweede entree wordt gebruikt 
voor de verschillende zalen. Hiertoe worden verschillende looproutes tot stand gebracht. Dit wordt 
uitdrukkelijk gecommuniceerd naar de verschillende gebruikers bij reservering en bij binnenkomst. 
Men mag het gebouw alleen betreden indien er gereserveerd is.  

2.3 Capaciteit 
Onderstaande opsomming per ruimte is de maximale capaciteit waarbij 1,5 gegarandeerd kan 
worden. Activiteiten kunnen niet gelijktijdig opgestart dan wel afgesloten worden. Per reservering 
zullen hier afzonderlijke afspraken over gemaakt worden, welke schriftelijk worden vastgelegd. De 
bedrijfsleiding neemt hierin een actieve rol in. Het wijkcentrum wordt niet betreden zonder 
reservering en er vindt per persoon een screeningsgesprek plaats.  

 

Spreekruimte: 4 personen 

Foyer:  50 personen 

Mossel 1:  40 personen 

Mossel 2:  40 personen 

Anemoon: 8 personen 

Zeester: 10 personen 

Kokkel:  8 personen 

Coquille: 8 personen 

Schelpenhoek: 15 personen 

Oester 1: 15 personen  (in combinatie met Oester 2: 40 personen) 

Oester 2: 15 personen 

Alikruik:  20 personen 

Totaal:  225 personen maximaal  
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Afgesproken is dat Mare Nostrum tot nader order  een maximum van 120 gasten per dagdeel 
verdeeld over verschillende zaalruimtes binnen zal laten. Uiteraard hanteren wij hierbij maximaal 40 
gasten per zaalruimte. 

2.4 Route 
Er worden verschillende toegangsdeuren opengesteld voor de ontvangst in verschillende ruimtes. Dit 
wordt duidelijk gecommuniceerd middels borden en looproutes. Ook wordt dit bij reservering 
duidelijk gecommuniceerd. Gastvrouwen en/of heren staan klaar bij binnenkomst. 

2.5 Inrichting ruimtes 
 Er worden per ruimte niet meer tafels en stoelen beschikbaar gesteld, dan er in een 1,5 

meter samenleving mogen staan. 
 De zaal zal klaargezet worden op deze manier. Wanneer de huurder hier anders mee 

omgaat, wordt de toegang ontzegd. 
 Er wordt geen gebruik gemaakt van spatschermen. Wel wordt er desinfectiemateriaal 

aangeboden voor bijvoorbeeld deurklinken, handen etc. 

2.6 Plattegrond 
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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.  
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Zo zal er in de verkeerruimtes extra toezicht zijn op het naleven van looproutes. Men wordt hier 
actief op aangesproken bij eventueel verkeerd gebruik. Hiertoe wordt een vrijwilliger gedurende de 
gehele dag vrijgemaakt. 

3.1 Over de toegang tot de locatie spreken we af  
Gastvrouwen en heren gebruiken allen hun eigen sleutel  om toegang te krijgen tot de verschillende 
ruimtes. Na gebruik worden de ruimtes gedesinfecteerd en afgesloten. 

3.2  Zo geven we instructies aan beheerders en gebruikers 
Gebruikers krijgen een protocol bij reservering en tevens bij aankomstin het gebouw. De gebruikers 
dienen na gebruik van de ruimte deze schoon en gedesinfecteerd om te leveren. Middelen hiertoe 
worden beschikbaar gesteld. 

3.3  Deze extra schoonmaak maatregelen treffen we: 
De verkeersruimtes worden frequent gedesinfecteerd. Toiletten worden per uur schoongemaakt en 
gedesinfecteerd. Hiervoor is een aftekenlijst beschikbaar gemaakt. Deurklinken worden door het 
hele gebouw zeer frequent gedesinfecteerd, alsmede de tafels en stoelen in de publieke ruimtes. In 
de gehuurde ruimte neemt de huurder dit voor zijn/haar rekening. 

3.4 Deze extra hygiënemaatregelen en voorzieningen treffen we: 
 Koffie en thee wordt beschikbaar gesteld in kartonnen bekertjes. Dit wordt op afroep 

beschikbaar gesteld in de zalen op een aparte tafel/serveerwagen. 
 Frisdrank met een rietje en/of plastic beker. Er worden geen glazen gebruikt en dus ook niet 

gespoeld. 
 In elke zaalruimte is desinfectiemiddel, alsmede papier beschikbaar en waar nodig ook 

wegwerphandschoenen. 
 Prullenbakken worden in het gehele pand veelvuldig geleegd en gedesinfecteerd. 

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 niezen 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 2 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 
Onze bezoekers houden zich niet langer op in het pand dan strikt noodzakelijk is. Tevens doen wij 
een beroep op het gezonde verstand van onze bezoekers bij bijvoorbeeld het toiletgebruik en in de 
verschillende verkeersruimtes. 

4.2 Zo maken we duidelijk wat we verwachten van bezoekers 
De vernieuwde huisregels worden zowel bij binnenkomst, als verderop in de verkeersruimtes 
middels verschillende borden en TV-schermen gecommuniceerd. Tevens worden deze huisregels 
bijgevoegd bij de reserveringsbevestiging. Ook worden de diverse social media kanalen hiertoe actief 
ingezet. 

4.3 Zo organiseren we onze vrijwilligers 
De vrijwilligers werkzaam in ons gebouw worden allemaal op de hoogte van de voor hen relevante 
onderdelen van dit protocol. Vrijwilligers geven het goede voorbeeld en laten daarmee duidelijk zien 
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wat we ook van bezoekers verwachten.  Voor zowel onze vrijwilligers als onze vaste 
personeelsbestand wordt een informatie-avond georganiseerd, waarbij de regels duidelijk worden 
gemaakt. Ook zal aangegeven worden dat spontaan bezoek aan het wijkcentrum niet mogelijk is en 
dat er bij medische klachten niet gewerkt kan worden. Vrijwilligers worden ook ingezet bij de 
handhaving van de huisregels en bij de screeningsgesprekken aan de deur. 

5. Vervolgstappen: 

We houden de landelijke richtlijnen en voorschriften goed in de gaten. Per 1 juli wordt een 
verruiming van de mogelijkheden gezien naar een openstelling voor 100 personen. Dit protocol is van 
toepassing totdat de richtlijnen veranderen.  

 
 
Datum: 1-7-2020 
Naam:  Kasper Grandiek, bedrijfsleider Wijkcentrum Mare Nostrum 


