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Veel gestelde vragen rondom de coronamaatregelen in relatie tot wijkcentra, buurt- en 
dorpshuizen per 1 juli 
 
Belangrijkste richtlijnen: 
Vanaf 1 juni mochten dorpshuizen en wijkgebouwen weer open. Per 1 juli zijn de richtlijnen 
nader versoepeld, wat betekent: 

• Er mogen binnen bijeenkomsten worden georganiseerd voor maximaal 100 personen 
in het wijkcentra, dorps- en buurthuis (exclusief (vrijwillig) personeel). 

• Wanneer er sprake is van een goede doorstroming van gasten/bezoekers dan hoeft 
men niet een vaste zitplaats aangewezen te krijgen, te reserveren of een 
gezondheidscheck uit te voeren. Is er geen sprake van een goede doorstroming 
(bijvoorbeeld in de horeca) dan is reservering, een vaste zitplaats en een 
gezondheidscheck wel verplicht. Iedereen dient 1,5 meter afstand houden ten 
opzichte van de dichtstbijzijnde persoon. Daarvoor gelden de volgende 
uitzonderingen: 

o Kinderen t/m 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van anderen; 
o Jongeren tot 18 jaar hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden. Ze 

moeten wel afstand houden van volwassenen. 
o De 1,5 meter regel wordt losgelaten bij sporters, acteurs en dansers. 

• Binnensporten is met ingang van 1 juli weer toegestaan.  
 
Hieronder hebben wij een aantal veel gestelde vragen voor u op een rijtje gezet.  
 
OPENSTELLING 
 
Is 100 personen het maximum aantal toegestane bezoekers in een buurt-, dorpshuis, 
wijkcentra? 
Per wijkcentra, buurt- en dorpshuis geldt een maximum van 100 personen exclusief 
(vrijwillig) personeel, tenzij er in een wijkcentrum, dorps- en/of buurthuis meerdere 
zelfstandige functies zijn opgenomen, is het maximum van 100 personen per gebouw niet 
van toepassing onder de volgende voorwaarden: 
- De verschillende functies zijn van elkaar gescheiden;  
- De verschillende functies beschikken elk over een zelfstandige ruimte binnen het gebouw;  
- Per zelfstandige functie niet meer dan 100 personen, exclusief (vrijwillig) personeel, 
aanwezig zijn, tenzij de noodverordening voor die functie een hoger aantal personen 
toestaat en;  
- De inrichting in het gebouw wordt zodanig georganiseerd dat bezoekersstromen zoveel 
mogelijk van elkaar gescheiden zijn en bezoekers van de verschillende functies steeds 1,5 
meter afstand kunnen houden. 
Voorbeeld; Wanneer in een dorpshuis een odensehuis is gevestigd (laagdrempelige 
inloopvoorziening voor mensen met dementie), die een eigen ruimte in het gebouw heeft, 
mag het odensehuis 100 personen ontvangen. Het odensehuis is een aparte functie in het 
dorpshuis. Bezoekersstromen moeten wel worden gereguleerd en mensen dienen ten alle 
tijden 1.5 meter afstand te houden.  
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Mogen de wijkcentra, buurt- en dorpshuizen in de zomer open? 
Opening in de zomer kan, mits er voldoende personele inzet mogelijk is en er wordt 
toegezien op naleving van de 1,5 meter regel. Daarnaast kan de situatie in Nederland met 
betrekking tot het coronavirus altijd veranderen. Maatregelen kunnen landelijk worden 
versoepeld of verscherpt.  
 
VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 
Zijn de wijkcentra, buurt- en dorpshuizen verantwoordelijk voor de naleving van de 
anderhalf meter? 
Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid om vaak handen te wassen, 1,5 meter 
afstand te houden en thuis te blijven als er sprake is van milde klachten. Desondanks moet 
de beheerder/exploitant van het wijkcentrum/dorpshuis er zorg voor dragen dat mensen 
zich aan de 1,5 meter richtlijn kunnen houden. Dit noemen we ook wel een zorgplicht. Een 
tip is om in een protocol vast te leggen wie verantwoordelijk is voor het gebouw en wie voor 
het beheer en afspraken te maken met de huurders. In dit protocol kan ook worden 
vastgelegd wat de genomen maatregelen zijn om invulling te geven aan deze zorgplicht. 
Mochten er zich ernstige gezondheidsrisico’s voordoen in een dorpshuis, doordat regels niet 
goed worden nageleefd, er niet wordt voldaan aan de zorgplicht of dat er niet voldoende 
hygiënische maatregelen worden getroffen, dan kan door de voorzitter van de 
Veiligheidsregio maatregelen worden genomen.  
 
Zijn de wijkcentra, buurt- en dorpshuizen verantwoordelijk voor het gedrag van de 
vrijwilligers? 
Zoals in het vorige antwoord benoemd, hebben buurt- en dorpshuizen de plicht om zorg te 
dragen voor het feit dat gasten/medewerkers/vrijwilligers 1.5 meter afstand kunnen 
houden. Kunnen de vrijwilligers geen afstand houden, omdat hier door het dorps- en 
buurthuis niet zorg voor is gedragen, dan is het dorps- buurthuis aanspreekbaar. Daarnaast 
hebben de vrijwilligers ook een eigen verantwoordelijkheid om vaak handen te wassen (de 
hygiëne maatregelen van het RIVM op te volgen), 1,5 meter afstand te houden en thuis te 
blijven als er sprake is van milde klachten. Maak daarom de vrijwilligers bewust van het feit 
dat zij te allen tijde afstand moeten houden en zicht aan de maatregelen van het RIVM 
moeten houden.  
 
Zijn persoonlijke beschermingsmaatregelen nodig? 
Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet nodig als men voldoende afstand kan houden. 
Daarnaast dienen mensen met gezondheidsklachten thuis te blijven (daarom doen we ook 
een gezondheidscheck) en nemen we hygiënische maatregelen (bijvoorbeeld het regelmatig 
wassen van de handen).  
 
Zijn we verplicht om een protocol op te stellen? 
Het hebben van een protocol is niet verplicht, maar een protocol is vooral een handig 
handvat om als leidraad te gebruiken bij de voorbereidingen en om invulling te geven aan de 
eerder genoemde zorgplicht. Een link naar het invulprotocol voor buurt- en dorpshuizen is 
onder het kopje TIPS opgenomen en daarnaast te vinden op de website van de BOKD. 
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ACTIVITEITEN (SPORT, SPEL EN CULTUUR) 
 
Hoe gaan we om met activiteiten waarbij mensen zich verzamelen in of rond het 
wijkgebouw/dorpshuis? 
Denk hierbij aan groepen die zich bij het dorpshuis verzamelen zoals fiets-, wandelclubs of 
anderszins. Buiten mogen mensen bij elkaar zijn als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. 
 
Hoe gaan we om met activiteiten die plaatsvinden in het wijkgebouw/dorpshuis? 
Er zijn verschillende activiteiten die in de categorie (denk-) sport zouden kunnen worden 
ingedeeld, maar in de praktijk van dorpshuizen beter als spel getypeerd kunnen worden. 
Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld biljarten, kaarten, sjoelen, darten, schaken en 
dammen. Mag dat? 
 
Ja dat mag mits de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot afstand en hygiëne in acht 
worden genomen. 

• Tips mbt biljarten: maak iemand verantwoordelijk voor desinfectie, zorg voor 
voldoende ruimte, zorg dat iedereen alleen zijn eigen keu gebruikt, maak na elk potje 
keu en ballen schoon, was handen voor en na afloop van het potje. 

• Bij sommige activiteiten maken meerdere mensen gebruik van dezelfde materialen. 
Denk daarbij aan kaarten, sjoelen, bingo, dammen, schaken en darten.  Om 
besmetting te voorkomen zouden handschoenen gebruikt kunnen worden (let op: dit 
is niet verplicht).  

 
Soms worden bovengenoemde activiteiten in competitieverband gespeeld en vallen ze 
onder een landelijke koepel zoals de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond, Nederlandse 
Darts Bond of Nederlandse Bridge Bond.  
 
Mogen er weer sportactiviteiten in het wijkgebouw/dorpshuis plaatsvinden? 
Binnen sporten is met ingang van 1 juli weer toegestaan. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat 
zij normaal spelcontact mogen hebben. De 1,5 meter afstand tijdens het sporten, dient waar 
mogelijk in acht genomen te worden, maar als dat de normale sportbeoefening in de weg 
staat, mag 1,5 meter afstand tijdelijk losgelaten worden. Voorafgaand en na afloop van een 
de sport- of spelactiviteit dienen mensen van 18 jaar en ouder wel 1,5 meter afstand tot 
elkaar te houden 
 
Mogen danslessen (ballroom) weer plaatsvinden in een wijkcentra, dorps- en buurthuis?  
Binnen dansen is weer mogelijk. Ook is het toegestaan om (dans)wedstrijden met publiek te 
organiseren. Hierbij gelden naast de basisregels, dezelfde regels als voor andere activiteiten 
binnen of buiten. 
 
Zijn wedstrijden en toernooien weer toegestaan? 
Per 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen weer toegestaan, zowel binnen als 
buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand 
tot elkaar moeten houden. Binnen geld een maximum aantal personen van 100. 
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Mogen blazers weer spelen?  
Blazers mogen weer spelen (dat geldt voor zowel repetities als voor uitvoeringen), als zij 
minimaal 2 meter afstand houden tot anderen. 
 
Mag er weer samen gezongen worden? 
Professionele en amateurkoren en zangroepen mogen repeteren en optreden als zij hierbij 
de aanvullende richtlijnen van het RIVM opvolgen: 

- Een gezondheidscheck is vereist 
- Tussen elke zanger moet in ieder geval minimaal 1,5 meter afstand zijn. 
- Uit voorzorg worden extra maatregelen voor de ventilatie (binnen geadviseerd). 

Ventileer de ruimte waar gezamenlijk wordt gezongen 24 uur per dag en zorg ervoor 
dat in de pauzes en na de bijeenkomst de ruimte ongeveer 10 minuten wordt 
gelucht. 

 
Kunnen toneelspelers weer aan het werk?  
Kinderen en volwassenen (professionals en amateurkunstbeoefenaar, zoals toneelspelers, 
dansers en acteurs, mogen kunst beoefenen, repeteren en optreden. Bij bepaalde 
activiteiten is contact noodzakelijk geldt de 1,5 meter alleen voor zover dat mogelijk is. 
 
HORECA EN GEBOUW 
 
Hoe gaan we om met ontmoetingsfunctie (samen eten en drinken) (en terras)? 
Voor activiteiten als samen een kopje koffie drinken en samen eten, raden wij aan om de 
maatregelen 1 juli voor horeca en evenementen (van de Koninklijke Horeca Nederland) te 
volgen. Per 1 juli geldt: 

- Iedereen houdt binnen en buiten 1,5 meter afstand, tenzij ze uit 1 huishouden 
komen. 

- Gasten zitten binnen en buiten aan een tafel. Staan is niet toegestaan. 
- Bij meer dan 100 mensen en meer dan 250 mensen buiten zijn reserveren vooraf en 

gezondheidsvragen verplicht. 
- De ruimte is uiteindelijk bepalend voor het aantal gasten met de 1,5 meter afstand.  

Tip: gebruik geen kannen koffie of thee en zet de kopjes van tevoren klaar. Gebruik 
daarnaast bij voorkeur cupjes melk en suikerstaafjes. 
 
Hoe moeten we omgaan met de toiletvoorzieningen? 
De maatregel om 1,5 m afstand te houden geldt ook in en rond de toiletten. Evt. moeten 
hier voorzorgsmaatregelen voor worden getroffen. Bijvoorbeeld het aangeven dat slechts 
een beperkt aantal mensen in een toiletvoorziening aanwezig mogen zijn. Aan de volgende 
voorwaarden moet worden voldaan;  

- Iedereen die van het toilet gebruikmaakt moet de handen kunnen wassen; 

- Zorg voor een gladde wastafel met stromend water, een zeepdispenser, afvalemmer 
en handdoekjes. Gebruik bij voorkeur papieren wegwerphanddoekjes; 

- Plaats bij elk toilet een toiletborstel; 

- Plaats speciale containers voor maandverband en tampons in de (dames)toiletten; 

- De toiletten dienen zeer regelmatig te worden gereinigd.  
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Kan de airco wel of niet aan in wijkcentra, buurt- en dorpshuizen? 
De airco mag aan. Ventilatiesystemen hoeven niet aan bepaalde voorwaarden te voldoen. 
Wij adviseren om ruimtes na gebruik schoon te maken en om te voldoen aan de hygiënische 
voorschriften. Tip: ruim na elke activiteit tijd in om de ruimte schoon te maken. 
 
HANDHAVING 
 
Hoe wordt er gehandhaafd vanuit de gemeente? 
Politie, bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) en toezichthouders van de Drentse 
gemeenten mogen optreden bij overtredingen. De handhaving is in eerste instantie gericht 
op de bewustwording en naleving van de 1,5 meter samenleving. Bij overtredingen worden 
er daarom eerst officiële waarschuwingen gegeven, waarna er de mogelijkheid is om de 
situatie te herstellen. Bij herhaling wordt er direct gehandhaafd in de vorm van boetes. Bij 
excessen kan een andere strategie worden gekozen (bijvoorbeeld als er opzet in het spel is). 
Net zoals bij bedrijven zal er bij de wijkcentra en dorps- en buurthuizen steekproefsgewijs 
toezicht worden gehouden. 
 
Hoe zien de boetes eruit? 
A. Persoonlijke boetes voor personen jonger dan 18 bedragen ongeveer € 100. 
B. Voor personen ouder dan 18 zijn de boetes ongeveer € 400. 
C. Voor bedrijven of organisaties die de regels niet naleven kunnen de boetes oplopen tot € 
10.000. 
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TIPS 
 
Als bijlage zijn een aantal voorbeeldposters en schoonmaakprotocollen meegestuurd. 
 
Instructiekaarten handen wassen. Op de site van Pfizer zijn geplastificeerde 
instructiekaarten en stickervellen verkrijgbaar voor het handen wassen. Deze zijn handig om 
bijvoorbeeld op te hangen voor desinfectie bij de entree en in de toiletten. Www.pfizer.nl 
 
Poster met spelregels. Op de site van de BOKD zijn gratis corona posters te downloaden met 
algemene spelregels over hoe om te gaan met de huidige situatie. 
https://www.bokd.nl/corona/gratis-download-coronaposter-voor-buurt-en-dorpshuizen/ 
 
Invulprotocol buurt- en dorpshuizen. LSA heeft in samenwerking met Dorpshuizen.nl een 
voorbeeldprotocol ontwikkeld dat vrij te gebruiken is. Deze staat op de site van de BOKD. 
https://www.bokd.nl/nieuws/invulprotocol-voor-dorps-en-buurthuizen/ 
 
Begeleiding bij aanvragen noodfondsen: 
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/160235/Toch-financiele-steun-voor-dorpshuizen-en-
wijkcentra 
https://www.provincie.drenthe.nl/@136020/extra-geld-bokd/ 
 
 
BRONNEN 
 
Algemene richtlijnen per 1 juli 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/06/24/per-1-juli-15-meter-blijft-norm 
 
Veel gestelde vragen 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-
leven 
 
Noodverordening regio Drenthe per 1 juli 
https://www.vrd.nl/fileadmin/user_upload/Noodverordening_1_juli.pdf 
 
Regels horeca per 1 juli: https://www.khn.nl/kennis/wat-zijn-per-1-juli-de-regels-voor-
horeca-binnen-en-buiten 
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