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Veel gestelde vragen rondom de coronamaatregelen in relatie tot wijkcentra, buurt- en 
dorpshuizen per 29 september 
 
Aangescherpte maatregelen 
Tijdens de landelijke persconferentie op 28 september zijn nieuwe maatregelen afgekondigd die 
vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur in iedere geval voor de komende drie weken gelden. Voor 
buurt- en dorpshuizen betekent dit: 
 

• Het aantal personen per ruimte wordt beperkt tot 30 personen. 

• Voor activiteiten buiten, waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt een 
maximum van 40 personen. Dit is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief 
personeel. Is er een continue doorstroming van personen, geldt er een norm voor het aantal 
bezoekers per vierkante meter. 
 

• Eet- en drinkgelegenheden hebben een inloop tot 21.00 uur en dienen te sluiten om 22.00 
uur. Deze regel geldt voor de ruimtes en activiteiten waar gegeten en gedronken wordt.  Dit 
betekent dat na 22.00 uur binnen geen eten en drinken meer verstrekt en genuttigd kan 
worden. Voor de overige functies/activiteiten mag het buurt- of dorpshuis geopend blijven 
tot 1.00 uur. Na 1.00 uur moeten buurt- en dorpshuizen sluiten. 

• In het horecagedeelte van het gebouw geldt dat er maximaal met vier personen een 
gezelschap mag worden gevormd. Kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee. (Zo 
geldt het verbod niet voor personen die onderling een gezamenlijk huishouden vormen en 
voor personen tot en met 12 jaar). 

• Uitzondering op het maximaal aantal personen voor binnen (30) en activiteiten buiten (40) 
geldt voor: 

o Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare 
manifestaties; 

o Personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijden; 
o Onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en kinderopvang; 
o Sportgelegenheden; 
o Jeugdverenigingen 0 tot 18 (bv scouting, cultuur en kunst). 
o Uitvaarten; 
o Beoefenen van theater, dans of muziek; 
o Beroep, bedrijf of vereniging. 

 

• Hierbij is het verplicht om bezoekers te vragen zich te registreren voor een eventueel bron- 
en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Reservering, een vaste zitplaats en 
een gezondheidscheck is verplicht. 
 

• De basisregels blijven gelden: 
o Houd altijd 1,5 meter afstand; 
o Nies en hoest in uw elleboog; 
o Was vaak uw handen met zeep; 
o Bent u verkouden? Blijf dan thuis en laat u testen; 
o Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis blijven. 

 
Hieronder hebben wij een aantal veel gestelde vragen voor u op een rijtje gezet.  
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Moeten buurt- en dorpshuizen ook om 22.00 uur sluiten? 
Horeca-activiteiten in een buurt- en dorpshuis hebben een inloop tot 21.00 uur en dienen om 22.00 
uur gesloten te zijn. Deze regel geldt voor de ruimtes en activiteiten waar gegeten en gedronken 
wordt.  Dit betekent dat na 22.00 uur binnen geen eten en drinken meer verstrekt en genuttigd kan 
worden. Voor de overige functies/activiteiten mag het buurt- of dorpshuis geopend blijven tot 1.00 
uur. Na 1.00 uur moeten buurt- en dorpshuizen sluiten. 
 
Ook binnen buurt- en dorpshuizen is het verplicht om bezoekers te vragen zich te registreren voor 
het eventueel kunnen uitvoeren van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. 
 
In andere gebouwen dan de eigen woning geldt dat er met maximaal 4 personen een gezelschap 
mag worden gevormd. In een andere regel mogen we maximaal 30 personen per ruimte toelaten. 
Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? 
Mensen in gezelschappen moeten altijd 1.5 meter afstand houden. Behalve als zij één huishouden 
zijn. Er geldt een beperking van 4 personen op gezelschappen, exclusief kinderen tot en met 12 jaar. 
Dus zorg voor maximaal vier plekken aan een tafel. In de gehele ruimte mogen 30 personen aanwezig 
zijn. 
 
Per ruimte geldt wanneer er sprake is van een gescheiden ruimte: een duidelijke afzonderlijke en 
zelfstandige ruimte of zaal die als functioneel gescheiden kan worden aangemerkt binnen de 
accommodatie, waarbij het mogelijk is om bezoekersstromen te scheiden van andere functies en 
bezoekers te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. In een buurt- of dorpshuizen 
kan bijvoorbeeld de horecafunctie, bibliotheek, (theater) zaal, sporthal of een multifunctionele 
ruimte gezien worden als functioneel gescheiden, als wordt voldaan aan de bovenstaande 
voorwaarden. 
 
Wordt ons dorpshuis aangemerkt als sportkantine in het geval de sportzaal wordt gebruikt en 
zouden we in dat geval de kantine moeten sluiten terwijl het de rest van de dag wel open is? 
Ja dat klopt. Het is verboden om bij of na een sportgelegenheid een eet- en drinkgelegenheid 
geopend te houden. De horecagelegenheid in het buurt- of dorpshuis mag tijdens en/ of na een 
sportactiviteit niet als sportkantine fungeren. 
Gaat het om een horecafunctie dan moet voldaan worden aan de richtlijnen voor de horeca (van de 
Koninklijke Horeca Nederland). Voor horecagelegenheden gelden hier de aangescherpte 
maatregelen zoals beschreven op pagina 1. 
Kijk voor meer informatie op www.khn.nl.  
 
 
  

http://www.khn.nl/
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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? 
Op sommige plekken is het dringende advies om een mondkapje te dragen. Dit geldt voor 
binnenruimten die voor publiek toegankelijk zijn zoals buurt- en dorpshuizen. Wanneer u zit mag u 
het mondkapje afzetten. Het mondkapje is een aanvulling op de basisregels. Ook met mondkapje op 
houdt u 1,5 meter afstand tot anderen. 
 
Zijn we verplicht om een protocol te hebben? 
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. Ook buiten moeten mensen 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. 
Voor activiteiten buiten, waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt een maximum van 
40 personen. Dit is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel. Is er een continue 
doorstroming van personen, geldt er een norm voor het aantal bezoekers per vierkante meter 
(minimumeis van 5 m2 per persoon, agv een volle inrichting zou het verstandig kunnen zijn de 
minimumeis te verhogen naar 6 of 7 m2 per persoon). 
 
Hoe gaan we om met activiteiten die plaatsvinden in het wijkgebouw/dorpshuis? 
Deze activiteiten mogen worden uitgevoerd, 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).  

 
Mogen er sportactiviteiten in het wijkgebouw/dorpshuis plaatsvinden? 
Zowel binnen- als buitensporten is sinds 1 juli toegestaan. Waar mogelijk dient de 1,5 meter in acht 
genomen te worden. Als dat de normale sportbeoefening in de weg staat, mag de 1,5 meter tijdelijk 
worden losgelaten. Voorafgaand en na afloop van de activiteit moet wel weer 1,5 meter afstand 
worden gehouden. Kleedruimtes, en toilet en douchevoorzieningen mogen ook gebruikt worden. 
 
Zijn wedstrijden en toernooien weer toegestaan? 
Wedstrijden en toernooien zijn toegestaan, maar vinden plaats zonder publiek (zowel amateur als 
professioneel). 
 
Wat zijn de regels bij culturele activiteiten zoals toneelspelen, dansen, musiceren en acteren? 
Kinderen en volwassen mogen kunst beoefenen en repeteren. Uitgezonderd van de maximale 
gezelschapsgrootte van 4 personen zijn personen die theater, dans, sport of muziek in de vorm van 
culturele uiting beoefenen. Hierbij is het maximale aantal personen binnen 30 personen per ruimte 
en buiten 40 personen. Er geldt een uitzondering op het maximum aantal van 30 personen binnen en 
40 personen buiten voor cultuur-, kunst-, muziek-, en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor 
personen tot en met 17 jaar. 
 
Blazers mogen spelen als zij minimaal 2 meter afstand houden tot anderen. Dit is door de sector 
opgenomen in het protocol. 
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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 voor de horeca (van de Koninklijke Horeca Nederland) te volgen.  

- Mensen houden 1,5 meter afstand tot elkaar, hebben een vaste zitplaats en leven de 
hygiënemaatregelen na. 

- Er vindt altijd een reservering en gezondheidscheck plaats. 
- Het is verplicht bezoekers te vragen zich te registreren. Gasten registreren zich op vrijwillige 

basis. Als de gast geen toestemming wil geven, kan de toegang niet worden geweigerd. Het 
gaat om de volgende gegevens: 

o Volledige naam 
o Datum en aankomsttijd 
o E-mailadres 
o Telefoonnummer 
o Toestemming 

De gegevens moeten 14 dagen worden bewaard en daarna vernietigd. 
- Vanaf 21.00 uur worden geen nieuwe bezoekers meer worden toegelaten en mag er geen 

muziek meer gedraaid worden. Om uiterlijk 22.00 sluit de horeca activiteit. 
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.  
 
Wat zijn de regels rondom ventilatie? 
In gebouwen is voldoende luchtverversing (ventilatie) nodig. Met ventilatie wordt permanente 
luchtverversing bedoeld. Zorg dat er voldoende permanente luchtverversing plaatsvindt door kieren, 
roosters of een mechanisch ventilatiesysteem. Voor het bereiken van luchtverversing is zowel afvoer 
van oude lucht als toevoer rechtstreeks van verse buitenlucht nodig. 
Lucht daarnaast de ruimte regelmatig door gedurende 10 tot 15 minuten door ramen en deuren 
tegen elkaar open te zetten. Lucht ook als je met meer mensen bij elkaar bent geweest, bijvoorbeeld 
na een vergadering. Let op, het is belangrijk om ook in de winter goed te ventileren en zoveel 
mogelijk te luchten. 
 
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 
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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 
 
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 
 
Spreadsheet Rekenhulp voor buurt- en dorpshuizen 
https://www.bokd.nl/dorpshuizen/spreadsheet-rekenhulp-voor-buurt-en-dorpshuizen/ 
 
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/ 
 
BRONNEN 
 
Informatie corona maatregelen 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 
 
Aangescherpte maatregelen per 29 september 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/28/aangescherpte-maatregelen-om-de-
verspreiding-van-het-virus-terug-te-dringen 
 
Factsheet aangescherpte maatregelen per 29 september 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/09/28/factsheet-landelijke-
maatregelen-tegen-het-coronavirus-per-29-september-18.00-uur 
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