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Kader coronamaatregelen voor buurt- en dorpshuizen per 14 oktober 
 
In buurt- en dorpshuizen vinden diverse activiteiten plaats en is de vraag gesteld; 
Welke regels uit de huidige noodverordening zijn van toepassing (juridisch kader) en welke 
activiteiten zijn binnen dit kader mogelijk.  
 
Voordat wij deze vraag (juridisch) beantwoorden, willen wij aangeven dat de nieuwe regels bedoeld 
zijn om samenkomsten c.q. verplaatsingen en contacten van en met mensen zoveel mogelijk te 
voorkomen. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om te zoeken naar de ‘mazen van de wet’. Dat een 
activiteit juridisch mogelijk is, betekent niet dat deze activiteit ook doorgang moet vinden of wel 
verstandig is om door te laten gaan. Wij verwachten, ook omdat buurt - en dorpshuizen een 
voorbeeldfunctie kennen, er een goed afgewogen keuze wordt gemaakt of de activiteit (in de geest 
van de maatregelen) wel gewenst is. 
 
Juridisch kader 
In de huidige noodverordening gaat het hierbij om de volgende artikelen: 
 
Artikel 2.1 Verbod samenkomsten  
Artikel 2.1 a Verbod groepsvorming 
Artikel 2.2. Veilige afstand 
Artikel 2.3 Sluiting eet- en drinkgelegenheden  
Artikel 2.12 Sport 
 
Verbod samenkomst van meer dan 30 personen  
Volgens de nieuwe Noodverordening van 14 oktober 2020 is het verboden om in de publieke ruimte 
of een besloten plaats een samenkomst van meer dan 30 personen (exclusief personeel) in een 
gebouw te organiseren (artikel 2.1, lid 1 van de Noodverordening). Bij samenkomsten in een gebouw 
geldt het verbod per zelfstandige ruimte. Een zelfstandige ruimte heeft een aparte ingang, de 
ruimtes mogen niet met elkaar in verbinding staan (de persoon uit zelfstandige ruimte 1, moet niet 
door zelfstandige ruimte 2 hoeven te lopen om naar het toilet te gaan), personen moeten zoveel 
mogelijk gescheiden worden en mogen elkaar niet tegenkomen in de gang en ook moet er iets 
geregeld zijn met betrekking tot het mogelijke toiletbezoek zodat ook hier de 1,5 meter afstand in 
acht genomen kan worden.  
 
Met andere woorden het aantal personen per zelfstandige ruimte moet worden beperkt. Een 
dorpshuis/buurthuis met meerdere zelfstandige ruimtes kan dus per zelfstandige ruimte max. 30 
personen ontvangen. Het dorpshuis/buurthuis is zelf verantwoordelijk voor de naleving van deze 
regels.  
 
Zelfstandige ruimte 
Een zelfstandige ruimte is een ruimte met wanden van plafond tot vloer en een toegangsdeur die 
uitkomt op een gang (doorgang waar geen personen verblijven en de bezoekersstromen naar de 
verschillende ruimtes zijn gescheiden) of direct naar buiten leidt. Podium is enkel bedoeld voor de 
artiesten/muzikanten en die tellen niet mee in het maximum aantal bezoekers.  
 
Van belang is dat er geen loop tussen de verschillende ruimtes is. Dat betekent dat tussendeuren 
dicht dienen te zijn en er mag niet van de ene naar de andere ruimte gelopen worden (vermenging 
van mensen).  
 
Gezamenlijk sanitair is wel mogelijk, indien er duidelijk gescheiden looproutes zijn.  
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Sluiting eet en drinkgelegenheden 
Volgens de nieuwe Noodverordening van 14 oktober 2020 is het verboden om eet- en 
drinkgelegenheden, waaronder begrepen coffeeshops, shisha-lounges alsmede eet- en 
drinkgelegenheden in bioscopen, casino’s, speelhallen, theaters, studentenverenigingen en stripclubs 
geopend te hebben. Het verbod geldt ook voor bij eet- en drinkgelegenheden behorende terrassen. 
In lid 3 staat vervolgens: Indien de eet- en drinkgelegenheid is gevestigd in een inrichting die tevens 
over andere functies beschikt, beperkt het verbod, bedoeld in het eerste lid, zich tot het deel waar 
de eet- en drinkgelegenheid gevestigd is. Het is verboden de andere functies tussen 01.00 en 07.00 
uur geopend te hebben.  
 
Concreet betekent dit dat de horeca/ eet en drinkgelegenheid in een buurt/ dorpshuis gesloten dient 
te zijn. In de toelichting staat aanvullend benoemd dat het huren van een zaal met catering ook niet 
is toegestaan. Met andere woorden het verstrekken van koffie/thee en andere versnaperingen is niet 
toegestaan (niet individueel en ook niet bij vergaderingen). Ook een afhaalpunt binnen of buiten de 
locatie, waarbij het de bedoeling is om deze in het buurthuis/dorpshuis te nuttigen, is niet 
toegestaan.  
 
Verbod groepsvorming  
In zijn algemeenheid moet worden voldaan aan de eisen ten aanzien van groepen. Een groepje mag 
niet groter zijn dan 4 personen. Voor een buurt/ dorpshuis betekent dit dat als een groepje van 
bijvoorbeeld 5 personen even een praatje willen maken, dat dat niet kan. Voor activiteiten zoals de 
bingo of sporten geldt naast de eis van maximaal 30 personen per zelfstandige ruimte dat er geen 
groepjes groter dan 4 personen mogen ontstaan. Eventueel: de groep zelf is het eerste 
aanspreekpunt.  
 
Sport 
Ten aanzien van sporten gelden dezelfde regels met betrekking tot groepsvorming en aanvullend dat 
wedstrijden zijn verboden. Voor binnensporten geldt voor 18+ een maximum van 4 personen per 
groepje (exclusief instructeur). En er geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte. Er 
mogen meer groepjes naast elkaar sporten als: de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar 
houden; er een duidelijke afbakening is van de verschillende groepjes; 
zij niet mengen. Biljarten is bijvoorbeeld toegestaan voor maximaal 4 personen per tafel en niet meer 
dan 30 personen in een zelfstandige ruimte.  
 
Douches en kleedkamers dienen gesloten te zijn.  
 
Uitzonderingen  
Naast bovengenoemde voorwaarden, worden er in de Noodverordening van 14 oktober 2020 
uitzonderingen genoemd van het maximaal aantal personen aanwezig per zelfstandige ruimte. Het 
gaat hierbij bijvoorbeeld om uitvaarten en kerkdiensten. Een andere uitzondering zijn 
jeugdactiviteiten. Het moet dan gaan om scouting-, cultuur-, kunst-, sport- en andere georganiseerde 
jeugdactiviteiten tot en met 17 jaar. Verrichtingen van vermaak vallen niet onder jeugdactiviteiten. 
We leggen de uitzondering daarom beperkt uit.  
 
Mondkapjes dragen 
Het dragen van een mondkapje wordt in publieke binnenruimten dringend geadviseerd. Dit geldt 
voor binnenruimten die voor publiek toegankelijk zijn, dus ook voor buurt- en dorpshuizen. Ook met 
mondkapje op houdt u 1,5 meter afstand tot anderen. 
 
 
 


