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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 30 mensen, 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 een aantal extra maatregelen om verspreiding van het virus tegen te
gaan. Wij hebben besloten om per 2 juni 2020 weer beperkt open te gaan. In dit protocol leggen
we vast hoe we dit veilig kunnen doen. Per hoofdstuk worden de volgende zaken behandeld:

1. Wij hebben besloten om weer (beperkt) open te gaan als buurthuis
Vanuit de rijksoverheid gezien kunnen de buurthuizen en ontmoetingscentra weer open van 1 juni
voor maximaal 30 mensen, uitgaande van de basisregels van 1,5 meter afstand. Ons buurthuis volgt
de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid.

1.1

Opening van ons gebouw

Wij maken ons zorgen om het sociaal isolement van sommige buurtbewoners. Voor hen willen we
een aantal activiteiten weer laten doorgaan.
Wij hebben besloten om weer op afspraak open te gaan. Wij willen kijken wat mogelijk is binnen de
bestaande maatregelen om activiteiten op te starten, hulp te bieden waar dat nodig is en er voor
elkaar te zijn. Het gaat om partijen die eigen activiteiten organiseren die kunnen voldoen aan de
RIVM voorwaarden.

1.2

Het protocol:

Voorwaarde voor heropening is dat er een protocol voor coronamaatregelen aanwezig is. Om ons
buurthuis veilig te kunnen gebruiken hebben we dit protocol opgesteld.
Het protocol is opgesteld door het bestuur van het wijkcentrum.
Het protocol is geldig tot 15-7-2020, nadat er vanuit het ministerie andere maatregelen afgekondigd
zijn. Als dat het geval is zal het bestuur bekijken of het huidige protocol nog voldoet of dat er een
aanpassing nodig is.

1.3

Randvoorwaarden (algemene gegevens van het buurthuis)

De bewonersonderneming valt wettelijk onder de definitie openbare inrichting. Een openbare
inrichting is “de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig dranken en
spijzen voor directe consumptie worden verstrekt of bereid.”
Wie is de eigenaar van het gebouw en is overleg noodzakelijk?
Dit protocol is ter kennis name verstuurd naar de eigenaar Habion en verhuurder de gemeente
Alkmaar.
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1.4

Welke openingstijden hanteren we?

Entree van de Alkenhorst gaat alleen op afspraak, in principe zijn we gesloten en alleen geopend
voor huurders die eigen activiteiten organiseren en onder de RIVM voorwaarden.
Verhuur gaat alleen op afspraak, via e-mail en telefonisch. We willen zo toegankelijk mogelijk
blijven. Er is geen “open inloop”.
De Alkenhorst is op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar.

1.5

Wie is verantwoordelijk voor het gebouw?

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het gebouw. Voor de inhoud en naleving van dit protocol is
de beheerder of haar vervanger aangesteld.

1.6

Wie is verantwoordelijk voor het beheer?

De verantwoordelijkheid van het beheer is door het bestuur gedelegeerd aan de beheerder of haar
vervanger. Zij worden begeleid door een bestuurslid die als kwartiermaker optreedt.

1.7

Wie zijn onze gebruikers?

Het opnemen van een lijst van de vaste gebruikers of hoofdgebruikers helpt bij het maken van een
inschatting over de aard van de activiteiten, specifieke doelgroepen en aantallen bezoekers. De
bewonersonderneming beschikt over zo’n lijst.
Van onze huurders en gebruikers vragen wij het aantal bezoekers en tijden van aanwezigheid vooraf
door te geven.

1.8

Zijn er andere protocollen van toepassing op het gebouw?

In ons wijkcentrum komen veel functies samen zoals ontmoeting, cultuur, educatie, zorg, sport. Het
kan zijn dat andere protocollen voor een deel van je gebouw of een deel van je activiteiten beter
aansluiten. Deze kunnen eventueel ook aanvullend gebruikt worden. Met de mede gebruikers van
het pand Evean en WonenPlus hebben we regelmatig een gebruikersoverleg. Daar zullen we dit
onderwerp agenderen.

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

Voor de ingang houdt iedereen zich aan de 1,5 meter richtlijn.
Er wordt rekening gehouden met voorbijgangers aan de voorzijde van het gebouw.
De binnentuin mag nooit door onze partijen gebruikt worden.

2.2

Toegang tot het gebouw

De hoofdingang is gesloten. Met moet aanbellen om toegelaten te worden.
Wij staan tijdelijk gebruik van de nooduitgangen toe als extra in- en uitgangen om de beweging van
aanwezigen beter te leiden.
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2.3

Capaciteit

Binnen ons gebouw hebben we te maken met diverse bezoekersgroepen: de vaste huurders en de
incidentele huurders waaronder ook de wijkactiviteiten.
Per huurder is ruimte, -nummer, -oppervlak en maximale toegestane aantal werk- of
vergaderplekken volgens de norm aangegeven.

2.4

Route

Allereerst is het noodzakelijk om te bepalen of een route nodig is. Bij kleinere gebouwen of ruimtes
is het overbodig. Als je gebouw uit meerdere gang en ruimtes bestaat is het wel noodzakelijk om een
route te maken voor je ruimte. Vanuit een plattegrond (zie bijlage 1) van het gebouw is makkelijk een
route in te tekenen. Je ziet dan ook redelijk snel de knelpunten die kunnen ontstaan. Zorg voor
zoveel mogelijk éénrichtingsverkeer in de gangen. Hoe minder mensen elkaar hoeven te passeren in
gangen hoe beter dit is, omdat het praktisch onmogelijk is om elkaar te passeren op 1,5 meter.
Wij hanteren looproutes, zo veel mogelijk met éénrichtingsverkeer. Daarvoor wordt bewegwijzering
geregeld. Er komt een specifiek looprouteplan. In de gang naar het toilet houden we rechts aan. De
gang wordt in tweeën gedeeld d.m.v. tape.

2.5

Inrichting ruimtes

De beschikbare ruimtes in het gebouw dienen optimaal ingezet te worden, zodat zo veel mogelijk
afstand tussen bezoekers gecreëerd wordt. Dat vraagt eveneens om een ruimere opstelling in de
ruimtes. De ruimtes worden met inachtneming van 1,5 meter ingedeeld.

2.6

Plattegronden

Een plattegrond maakt voor bezoekers visueel hoe de ruimte gebruikt wordt. En het helpt als
initiatief om op een gemakkelijke manier overzicht te krijgen van mogelijke knelpunten voordat je
open gaat. Voor de plattegrond zie bijlage 1.

3. Zo treffen we extra maatregelen voor beheer en hygiëne
Het bestuur treft extra maatregelen. Het bestuur neemt een aantal extra maatregelen die zorgen
voor een verantwoord gebruik en maakt met de beheerder daarover een aantal aanvullende
afspraken.

3.1

Over de toegang tot de locatie spreken we af

Wij maken tijdelijk andere afspraken over toegang tot de locatie. De locatie is alleen toegankelijk
wanneer de beheerder of een vrijwilliger met de benodigde papieren aanwezig is.

3.2

Zo geven wij instructies aan beheerders en gebruikers
 Onze vrijwilligers verstrekken wij dit protocol per e-mail.
 De huurders krijgen het protocol per e-mail toegestuurd
 Er ligt in iedere zaal een protocol ter inzage.
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3.3

Deze extra schoonmaak maatregelen treffen we:

We maken gebruik van het voorlichtingsmateriaal op basis van RIVM-richtlijnen. De checklist die
wordt aangehouden vind u in bijlage 2.
Check bij toegang:




Maak gebruik van een gezondheidscheck bij binnenkomst. Mensen reserveren (kan ook
bij de deur) en beantwoorden daarbij een aantal vragen.
Als 1 van de vragen met ja wordt beantwoord, mag je niet naar binnen.
Checklist ligt in iedere zaal.

Voorkom besmetting
 Wijs huurders op de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM.
 Laat ze bij het betreden en het verlaten van ruimtes desinfecterende handgel gebruiken.
Algemeen
 Maak algemene ruimtes op reguliere wijze schoon.
Overleg met de beheerder of verhoging van de schoonmaakfrequentie noodzakelijk is,
gezien de gebruiksintensiteit en mate van vervuiling.
 Na ieder gebruik van de zaal wordt deze gedurende 15 minuten geventileerd.
 De airconditioning/klimaatbeheersing wordt niet gebruikt en staat uit.
De Alkenhorst kiest voor natuurlijke ventilatie.
Contactoppervlakken en aanraakpunten:
 Maak contactoppervlakken en aanraakpunten meerdere keren per dag schoon op de
reguliere wijze.
 Frequentie afhankelijk van gebruiksintensiteit en vervuiling (en in overleg met de beheerder).
Sanitair:
 Schoonmaken op reguliere wijze.
 Contactpunten en handwas-faciliteiten ook goed schoonmaken.
 Frequentie in overleg met beheerder vaststellen.
 Zorg voor voldoende (aanvulling van) (vloeibare) zeep en materialen om handen af te
drogen.
 Gebruik bij voorkeur papieren handdoekjes.
Laat de schoonmaker veilig zijn werk doen:
 Zorg dat de schoonmaker veilig kan werken met voldoende afstand tot andere mensen.


Zorg dat de ruimte waar de schoonmaker aan het werk is, niet toegankelijk is voor anderen,
of zet een voldoende grote werkruimte rondom de schoonmaker af.
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3.4

Deze extra hygiënemaatregelen en voorzieningen treffen we:

Deze richtlijnen volgen we:
-

Er staan minder tafels en stoelen zodat 1,5 meter gehaald wordt.
Breng in de locaties waar dat kan met pijlen op de vloer een routering aan (1- of 2richtingsverkeer).
Bij de balie is een plastic scherm geplaatst.
Het horecagedeelte wordt niet gebruikt door huurders.
Betaal zoveel mogelijk met pin.
In iedere zaal staat desinfecterende handgel, schoonmaakdoekjes enz.

4. Zo gaan we met elkaar om
Elke aanwezige in ons wijkcentrum 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. Als een gezinslid ziek is, blijf je thuis.

4.1 Dit verwachten we van onze bezoekers
Onze beheerder en vrijwilligers houden in de gaten of het te druk wordt. Als dit het geval is vragen
zij nieuwe bezoekers te wachten of later terug te komen wanneer er minder bezoekers zijn.
Wij vragen huurders zich van tevoren aan te melden, zodat het niet te druk wordt en verwachten dat
zij de deelnemers aan hun activiteiten vooraf checken of zij gezond genoeg zijn om langs te komen.
De huurder is na afloop van de activiteit verplicht de verklaring te tekenen waarin dat staat.

4.2

Zo maken wij duidelijk wat wij verwachten van bezoekers

De vrijwillige gastheer/gastvrouw begroet mensen bij binnenkomst en wijst ze op de afspraken en
regels die gelden.
De huurders zijn geïnformeerd over wat wij verwachten van bezoekers en zijn ervoor
verantwoordelijk dat zij dit duidelijk maken aan hun bezoekers.

4.3

Zo organiseren we onze vrijwilligers

De vrijwilligers werkzaam in ons gebouw zijn allemaal op de hoogte van de voor hen relevante
onderdelen van dit protocol. Vrijwilligers geven het goede voorbeeld en laten daarmee duidelijk zien
wat wij ook van bezoekers verwachten.
Wij zijn blij met elke vrijwilliger die zich in wil zetten. De veiligheid van bezoekers en andere
vrijwilligers staat wel voorop. Dat betekent dat vrijwilligers met mogelijke COVID-19 klachten, zoals
koorts (meer dan 38 graden), verkoudheid (zoals niezen, neusverkouden, hoesten, keelpijn) of
kortademigheid geen vrijwilligerswerk in ons gebouw kunnen doen. Als je in één huis woont met
iemand die (vermoedelijk) besmet is met COVID-19 kan je ook geen vrijwilligerswerk in ons gebouw
doen. Elke vrijwilliger is door de vrijwilliger coördinator persoonlijk op de hoogte gesteld van deze
regels.

4.4

Zo maken we duidelijk wat we verwachten van onze vrijwilligers

Alle vrijwilligers zullen een instructie ontvangen via e-mail en kunnen bij vragen terecht bij de
vrijwilligers coördinator. Wij hebben extra aandacht voor onze vrijwilligers en zullen regelmatig
vragen hoe het werk verloopt en of er vragen of onduidelijkheden zijn.
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5. Programmeerkeuze
5.1 Voor deze doelgroep zijn we nu open
Bij de keuze voor de programmering hebben we rekening gehouden met doel, doelgroep en de
beschikbare ruimtes en de richtlijnen van het RIVM. Alleen zijn daarom beperkt beschikbaar de zalen
Arend, Buizerd en Kiekendief.
5.2 Deze activiteiten zijn mogelijk in ons buurthuis
Alleen op uitnodiging door de Alkenhorst.

5.3 Wij hebben in de programmering rekening gehouden met de capaciteit van ons gebouw.
Waar mogelijk organiseren wij activiteiten die kunnen voldoen aan de richtlijnen van het RIVM.
Activiteiten in de gereserveerde ruimtes waarbij de RIVM-richtlijnen niet kunnen worden
gehandhaafd, kunnen geen doorgang vinden, tenzij in een gewijzigde vorm en/of in een andere
ruimte.

5.4 Dit vragen wij van onze huurders
De huidige huurder van de Buizerd is welkom om zijn ruimte te gebruiken. Als deze huurder aanwezig
is, telt dit ook mee voor het aantal aanwezige mensen (maximaal 30). Daarom willen wij van te voren
weten op welke dagen zij aanwezig zijn en met hoeveel personen. Daarnaast maken zij zoveel
mogelijk gebruik van hun eigen ingang en faciliteiten. De vaste huurder houdt zich aan het protocol.
De zalen Arend en/of Kiekendief zijn beschikbaar voor losse verhuur. Alle losse huurders moeten
voldoen aan de voorwaarden en afspraken in het protocol. Dit betekent niet meer dan 10-15
mensen in deze ruimtes. Losse verhuur gaat in overleg met de beheerder.

6. Vervolgstappen:
Wij houden de landelijke richtlijnen en voorschriften goed in de gaten. Per 15 juli 2020 wordt een
verruiming van de mogelijkheden gezien naar een openstelling voor 100 personen. Dit protocol is
van toepassing totdat de richtlijnen veranderen.
Het bestuur evalueert in de eerste week van juli 2020 de gang van zaken in de eerste vier weken van
de beperkte openstelling op basis van een rapportage van de beheerder en de kwartiermaker.
Alkmaar, 31 mei 2020

M.J. de Bruijn
Voorzitter
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Bijlage 1: Plattegrond
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Bijlage 2: Checklist / vragenlijst
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Bijlage 3: Poster met hygiëne maatregelen
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