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We hebben besloten om weer (beperkt) open te gaan als dorpshuis

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
dorpshuis volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid.
1.1

Opening van ons gebouw

We willen uiteraard graag open, maar de kwetsbare doelgroepen en het feit dat er bij sommige
activiteiten geen 1,5 gewaarborgd kan worden maken de mogelijkheden beperkt. Dorpshuis de
Vluchthaven Lijnden (hierna te noemen Vluchthaven) heeft normaliter uitsluitend sleutelactiviteiten.
Bij het hervatten van activiteiten gedurende het Corona tijdperk zal een beheerder een eerste keer
aanwezig zijn om erop toe te zien dat richtlijnen opgevolgd worden.
Er zijn een aantal groepen die staan te popelen om weer aan de slag te gaan, voor die groepen
hebben we de mogelijkheden geïnventariseerd. De basisregel blijft: veiligheid voor alles.
Voor veel huurders, (bridgeverenigingen, klaverjasgroepen, koren) geldt dat het nog niet is
toegestaan of simpelweg niet haalbaar is om al te gaan starten vanwege de 1,5 meter maatregel.
Een overleg zou wel kunnen in de Vluchthaven. Ook zijn repetities en uitvoeringen met
blaasinstrumenten weer toegestaan.

1.2

Het protocol:

Voorwaarde voor heropening is dat er een protocol voor coronamaatregelen aanwezig is. Om de
Vluchthaven veilig te kunnen gebruiken hebben we dit protocol opgesteld.
Samen met het team -Dorpshuis Badhoevedorp-, Clustermanager en Bestuur hebben we de
mogelijkheden en onmogelijkheden besproken.
Zo is dit protocol tot stand gekomen. We praten over de termijn 1 juli t/m 1 september.
Zoals omschreven zijn de mogelijkheden beperkt door de maatregelen waaraan de meeste
activiteiten (nog) niet kunnen voldoen. Daarnaast komt de zomer eraan. Per 1 september gaan we
kijken welke activiteiten weer voorzichtig zouden kunnen opstarten.

1.3

Randvoorwaarden (algemene gegevens van het dorpshuis)

De gemeente is eigenaar van het gebouw en nauw betrokken bij de heropening van onze gebouwen.
Directie heeft wekelijks contact met de Gemeente Haarlemmermeer hierover.

1.4

Welke openingstijden hanteren we?

We zijn uitsluitend open wanneer er een ruimte is verhuurd vanwege een activiteit die voldoet aan
de richtlijnen en een protocol heeft geschreven die is goedgekeurd door onze directie.
We houden hierbij aan dat slechts 1 activiteit tegelijk kan plaatsvinden en uitsluitend wanneer er van
te voren is gereserveerd.
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Het is verder niet toegestaan het pand te betreden zonder dat daar toestemming voor is verleend.

1.5

Wie is verantwoordelijk voor het gebouw?

Maarten Askamp, Directeur-Bestuurder van Stichting Maatvast Haarlemmermeer

1.6

Wie is verantwoordelijk voor het beheer?

Dorpshuis de Vluchthaven Lijnden is een dependance van Dorpshuis Badhoevedorp.
Het beheer bestaat uit een aantal personen:
Noor van Bussel – Sociaal Beheerder
Ruud Kroese – Facilitair Beheerder
Tine Buis – Assistent Beheerder

1.7

Wie zijn onze gebruikers?

Tot 1 september 2020 zijn onze (mogelijke) actieve gebouw gebruikers:
•
•
•
•
•

1.8

Dweilorkest “de Zotte Zwanen”
Dorpsraad Lijnden
De Gemeente
Toneelgroep Genesius
Het Olieverfcollectief

Zijn er andere protocollen van toepassing op het gebouw?

Er zijn geen andere protocollen van toepassing op het gebouw.
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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

Het buitenterrein aan de voorzijde van het gebouw is onlangs opgeknapt en de weg naar de
voordeur is duidelijk zichtbaar en begaanbaar. Er is een groot parkeerterrein aan de achterzijde van
het gebouw. Deze wordt door verschillende firma’s en verenigingen gebruikt.

2.2

Toegang tot het gebouw

We gaan de ingang aan de achterzijde gebruiken als entree. Omdat de ingangen (voor en achter)
tegenover elkaar gesitueerd zijn gebruiken we uitsluitend de achteringang. Zo beperken we
kruisverkeer.
Men komt binnen via de entree aan de achterzijde, volgt de bewegwijzering en aanwijzingen van het
personeel op. Bij tegemoetkomend verkeer wacht men op minimaal 1,5 meter afstand.
We gebruiken dezelfde entree tevens als uitgang. De nooduitgang is hiervoor niet geschikt omdat
deze met een trapje afloopt en dat is niet rolstoel- (en rollator) vriendelijk.
Daarnaast is er altijd maar 1 activiteit tegelijk aanwezig. We sturen aan op eigen
verantwoordelijkheid v.w.b. het naleven van de coronamaatregelen.
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Men komt alleen binnen wanneer zij een afspraak hebben gemaakt of een reservering hebben
geboekt. Alle overige bezoeken zijn niet toegestaan.

2.3

Capaciteit

Tot 1 juli mogen er 30 mensen binnen. Bij anderhalve meter afstand houdt dat in dat er in de grote
zaal 25 mensen passen. In de kleine zaal mogen 9 mensen. (Dat is inclusief verkeersruimte, 6,5 m2
per persoon) Na 1 juli mogen er 100 mensen samenkomen. Gezien het aantal m2 in de Vluchthaven
is dat niet mogelijk in 1 ruimte. Het maximum aantal mensen in de Vluchthaven bedraagt 35
personen. Er zijn uitzonderingen. Een muziekorkest moet bijvoorbeeld op minimaal 2 meter afstand
van elkaar houden bij het repeteren.

2.4

Route

Bij binnenkomst staat er duidelijk aangegeven via pijlen op de vloer welke richting je op moet.
Er is eenrichtingsverkeer. Er wordt geen gebruik gemaakt van kapstokken, deze worden tijdelijk met
lint afgesloten. Niemand blijft “hangen”.

2.5

Inrichting ruimtes

In- uitgang: Tafeltje met desinfecterende spray (vanwege de klink van de deur), papieren doekjes,
een prullenbak en handgel.
Bar: Desinfecterende handgel
Toilet: Desinfecterende handgel. Naast de regulieren handzeep. Papieren doekjes.
Indien aanwezig wordt de handdoekrol verwijderd.
Bar:
Voor de bar komen tafels, zodat men verplicht afstand moet houden.
Toiletten:
Er is 1 toilet beschikbaar, het invalidetoilet, de overige toiletten gaan op slot.
De urinoirs op het herentoilet worden niet gebruikt en met lint afgesloten.
Het invalidetoilet is voor iedereen. Voor en na de activiteit wordt deze schoongemaakt.
Bar/Keuken:
Kleine ruimte! Maximaal 1 persoon!
Overig:
Ieder uur worden handvatten, leuningen, het bovenblad van de bar en toiletten gedesinfecteerd
NAAST de reguliere schoonmaak. Voor en na iedere activiteit wordt het gedeelte waarop gewerkt is
gedesinfecteerd.
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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.

3.1

Over de toegang tot de locatie spreken we af
➔ Beheerders hebben sleutels.
- Alle gebruikers met sleutels mogen niet zonder toestemming naar binnen.
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Ook hiervoor geldt, ze hebben hun eigen lot in handen.
Per 1 september alarmsysteem operationeel!

3.2

Zo geven we instructies aan beheerders en gebruikers

Met het team wordt het paraplu protocol doorgenomen.
Gebruikers ontvangen beide protocollen en leveren voor aanvang activiteit een eigen protocol aan.

3.3

Deze extra schoonmaak maatregelen treffen we:

Ieder uur worden handvatten, leuningen, het bovenblad van de bar en toiletten gedesinfecteerd
NAAST de reguliere schoonmaak. Voor en na iedere activiteit wordt het gedeelte waarop gewerkt is
gedesinfecteerd.

3.4

Deze extra hygiënemaatregelen en voorzieningen treffen we:

Extra handalcohol, handschoenen en extra zeep en handdoeken, mondkapjes? En in het
horecagedeelte: geen gebruik van (thermos) kannen, wel melkcupjes en suikerzakjes, niet gebruiken
van de spoelbak voor glazen. Geen handdoekrollen meer in het toilet.
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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 niesen 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

We verwachten dat bezoekers de richtlijnen van het RIVM en eventuele instructies van de
dienstdoende beheerder opvolgen. Bezoekers krijgen een mail met beide protocollen en bevestigen
dat ze deze hebben gelezen. Bezoek gebeurt uitsluitend op afspraak.

4.2

Zo maken we duidelijk wat we verwachten van bezoekers

Alle communicatie zullen we in het Nederlands, duidelijk zichtbaar zowel op locatie als op social
media verspreiden. Eventueel kan er ook een stukje in de krant. Bezoekers krijgen een mail met
beide protocollen.

4.3

Zo organiseren we onze vrijwilligers

Onze vrijwilligers worden op dit moment nog niet ingezet voor werk. Ze vallen allemaal binnen de
kwetsbare doelgroep. We doen wekelijks een belronde met de vrijwilligers en zodoende weten we
hoe het met ze gaat. Wanneer ze daar behoefte aan hebben mogen ze langskomen, op afspraak en
alleen, voor een kop koffie en een goed gesprek.
In een later stadium: 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 we ook van bezoekers verwachten.
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4.4

Zo maken we duidelijk wat we verwachten van onze vrijwilligers

Wij stellen vrijwilligers op de hoogte via telefoon, mail en app.

Programmeerkeuze
Bij de keuze voor de programmering hebben we rekening gehouden met doel, doelgroep en de
beschikbare ruimtes.

4.5

Voor deze doelgroep zijn we nu open

Voor huurders die met hun activiteit kunnen voldoen aan de richtlijnen en wanneer er een bepaalde
urgentie is om nu al te starten.

4.6

Deze activiteiten zijn mogelijk in ons buurthuis
•
•
•
•

Dweilorkest “de Zotte Zwanen” voor repetities
Dorpsraad Lijnden voor overleg
De Gemeente voor overleg
Toneelgroep Genesius voor repetities

Zingen is groepsverband doen we nog maar even niet. Daarvoor is er nog teveel onduidelijkheid.
“Als je zingt haal je dieper adem en je gebruikt je longen op een andere manier.
Daardoor komen er diep vanuit de longen kleine druppeltjes omhoog:
aerosolen. Als je het coronavirus bij je draagt zit dat ook op de kleine
druppeltjes uit je longen. Die vallen niet op de grond, maar verplaatsen zich
door de lucht. Dit verklaart mogelijk het hoge aantal besmettingen binnen
verschillende koren”, aldus Ivo Bouwmans – Fysicus.

4.7

We hebben in de programmering rekening gehouden met de capaciteit van ons gebouw

Zoals beschreven willen wij zeer beperkt starten met het verhuren van ruimtes. De meeste groepen
zijn te kwetsbaar om 1 juli überhaupt te starten of kunnen niet voldoen aan de richtlijnen van het
RIVM. Denk hierbij aan een klaverjasgroep, bridge, zangkoor.

4.8

Dit vragen we van onze huurders

Huurders zijn zelf verantwoordelijk voor het handhaven en in acht nemen van de regels. Ze hebben
hun eigen lot in handen. Uiteraard zien wij er scherp op toe dat dit gebeurt.
En bij het niet naleven van de regels zal daarop worden gehandhaafd.
Daarnaast schrijven ze een eigen protocol. Deze wordt gelezen door de directie en pas na
goedkeuring mag de activiteit plaatsvinden. We staan dus open voor losse verhuur, voor kleine
groepjes zonder m.u.v. risicogroepen.

6. Vervolgstappen:
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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.
Op 15 augustus komt er een vervolg op dit protocol. Dit zal ik ontwikkelen met mijn team, Cluster
Noord en mijn manager/directeur.
Uiteraard in overleg met gebruikers en blijven we betrokken bij het belang van onze bezoekers.
Zolang het maar veilig is en we risico’s zoveel als mogelijk beperken.
Datum: 17/6/2020
Plaats: Hoofddorp
Naam: Noor van Bussel – Sociaal Beheerder
noortje.vanbussel@maatvast.nl
Tel: 020-4490696 / Mob: 06-18552955

Route:
Bij binnenkomst loopt u naar
links de grote zaal in. Vanuit
de grote zaal kunt u
doorlopen naar de kleine
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