WIJKCENTRUM

”De Componist“

Assen, 27 mei 2020

Aan onze gebruikers
We hebben besloten om weer (beperkt) open te gaan als wijkcentrum
Volgens richtlijnen van de rijksoverheid kunnen de dorps- en buurthuizen en ontmoetingscentra
weer open vanaf 1 juni. De openstelling is voor maximaal 30 mensen gasten, dus exclusief
personeel/vrijwilligers, 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 aantal extra
maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Wij hebben besloten om per 1 juni
weer open te gaan. In dit protocol leggen we vast hoe we dit veilig kunnen doen. Per hoofdstuk
worden de volgende zaken behandeld:
Vanuit de rijksoverheid gezien kunnen de buurthuizen en ontmoetingscentra weer open van 1
juni voor maximaal 30 mensen, exclusief personeel/vrijwilligers. Uitgaande van de basisregels
van 1,5 meter afstand. Ons buurthuis volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de
Rijksoverheid.

Opening van ons gebouw
Voorlopig kiezen we ervoor alleen open te zijn voor besloten activiteiten van onze huurders en
gebruikers. Binnen het aantal van maximaal toegestane mensen.

Voor wie zijn we open :
Alle onze doelgroepen zoals :
• Cursussen Cultureel onderwijs
• Koffie bijeenkomsten
• Buurtteam Vaartwelzijn, wijkagent, computerhulp
• Vergaderingen
• Kunstclub
zijn welkom mits ze het onderstaande protocol hebben gelezen, aanvaarden, daarop
aanspreekbaar zijn en voldoen aan een maximaal aantal personen in een bepaalde ruimte.
In onze programmering houden we rekening met de capaciteit van ons gebouw
Alle ruimtes in het gebouw hebben een maximaal aantal personen toegewezen

Het protocol:
A. Voorwaarde voor heropening is dat er een protocol voor coronamaatregelen aanwezig is.
Om ons wijkcentrum veilig te kunnen gebruiken hebben we dit protocol opgesteld.
a. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het gebouw. Voor de inhoud en naleving
van dit protocol is de beheerder aangesteld.
b. De verantwoordelijkheid van het beheer is door het bestuur gedelegeerd aan de
beheerder.
c. T.o.v. het uitvoeren van het protocol is iedere gebruiker of diens vertegenwoordiger
aansprakelijk.
B. Protocol voor de organisator van een bijeenkomst in wijkcentrum de Componist
• Gasten 1 voor 1 binnenkomen met 1.5 meter afstand van elkaar
• Vraag iedere gast of ze zich gezond voelen
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Desinfecteer handen met desinfectie middel bij ingang
Was uw handen in het toilet
Nies en hoest in uw elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes
Schud geen handen
Maximaal 1 persoon in het toilet.
Gasten die zich niet aan de richtlijnen houden kunnen een boete van €400 verwachten
De verantwoordelijke van de te houden bijeenkomst zorgt voor naleving van de
richtlijnen zoals aangegeven en is aansprakelijk voor de eventuele boete (€4000) bij
overtreding van de bovengenoemde richtlijnen.
Bij niet naleving van onze regels kan eventueel de toegang tot het gebouw geweigerd
worden
Het maximale aantal gasten voor uw bijeenkomst is afhankelijk van ruimte en
medegebruikers, deze worden vooraf met u gecommuniceerd

Welke openingstijden hanteren we?
Vaste huurders kunnen binnen de overheidsrichtlijnen gebruikmaken van hun ruimten en de
algemene ruimtes. De beheerder kan ze daarbij helpen met bovenstaande
capaciteitsberekening. Voorlopig laten we geen incidentele huurders toe om de maximale
capaciteit niet te overschrijden. Van onze huurders en gebruikers vragen we de aantallen
bezoekers en tijden van aanwezigheid vooraf door te geven aan de beheerder.

Zijn er andere protocollen van toepassing op het gebouw?
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.

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.

Het buitenterrein
Voor de ingang houdt iedereen zich aan de 1,5 meter richtlijn. Hierbij wordt rekening
gehouden met voorbijgangers op het trottoir aan de voorzijde van het gebouw. In de
buitenruimte aan de achterkant houdt iedereen zich aan de 1,5 m richtlijn. Er kunnen niet
meer dan 4 bezoekers tegelijk roken.

Toegang tot het gebouw
Het gebruik van de nooduitgangen wordt tijdelijk toegestaan als extra uitgangen om de
beweging van aanwezigen beter te leiden.
We scheiden de toegang en uitgang door de toegang aan voorzijde een achterzijde
geschikt te maken voor eenrichtingsverkeer

Capaciteit
Gebruikers protocol 27 mei 2020
Stichting beheer & exploitatie wijkcentrum “De Componist”, Postbus 425 9400 AK Assen
Bezoekadres: Paganinilaan 15 Assen
Telefoon: (0592) 40 80 50 /
e-mail: administratie@wijkcentrumdecomponist

WIJKCENTRUM

”De Componist“

a. Binnen ons gebouw hebben we te maken met diverse bezoekersgroepen: de vaste
huurders en de incidentele huurders waaronder ook de wijkactiviteiten.
b. Per huurder is ruimte, -nummer, -oppervlak en maximale toegestane aantal werk- of
vergaderplekken volgens de norm aangegeven.
c. Als algemene richtlijn stellen we het ruimtebeslag voor een werkplek op 12m 2/pp en een
vergaderplek op 5m2/pp.

Route
We hanteren looproutes, zo veel mogelijk met éénrichtingsverkeer. Daarvoor is een
bewegwijzering geregeld. U wordt verzocht deze te volgen.
Kinderen die een activiteit volgen worden na afloop door één ouder/verzorger opgehaald
Ouders mogen bij de voordeur buiten wachten op hun kind als zij de 1,5 meter afstand in acht
houden.

Inrichting ruimtes
a. de beschikbare ruimte in het gebouw wordt optimaal ingezet,
b. er wordt zoveel mogelijk afstand tussen bezoekers gecreëerd.
c. daardoor is er een ruimere opstelling in de ruimtes.

Plattegronden
a.
b.

In de hal is een plattegrond die het voor bezoekers visueel maakt hoe de ruimte gebruikt
wordt.
Het helpt als initiatief om op een gemakkelijke manier overzicht te krijgen waar je moet zijn
en voorkomt heen en weer geloop.

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.

Afspraken over de toegang tot de locatie:
Hierbij maken we gebruik van het voorlichtingsmateriaal op basis van RIVM-richtlijnen:
Check bij toegang:
• Maak gebruik van een gezondheidscheck bij binnenkomst.
o Wanneer mensen ruimte reserveren (kan ook bij de deur) worden er een aantal
vragen betreffende de gezondheid beantwoord. Als 1 van de vragen met ‘ja’
beantwoord wordt, mag je niet naar binnen.
Voorkom besmetting:
• Wijs gebruikers op de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM.
• Laat ze bij het betreden en het verlaten van ruimtes hun handen wassen (en eventueel de
aanwezige desinfecterende handgel gebruiken)

Maatregelen voor extra schoonmaak:
Algemeen:
• De algemene ruimtes worden op reguliere wijze schoongehouden.
• Daar waar nodig wordt in overleg (met het schoonmaakbedrijf) of verhoging van de
schoonmaakfrequentie verhoogd.
o Dit is afhankelijk van de gebruiksintensiteit en mate van vervuiling.
Contactoppervlakken en aanraakpunten:
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Contactoppervlakken en aanraakpunten worden op reguliere wijze meerdere keren per
dag schoongemaakt .
o De frequentie is afhankelijk van gebruiksintensiteit en vervuiling (en in overleg met
schoonmaakbedrijf).
Sanitair:
• Wordt schoongemaakt op reguliere wijze.
o Hierbij is extra aandacht voor contactpunten en handenwas-faciliteiten
• Van gebruikers wordt verwacht dat ze ze het toilet en handwas gelegenheid na gebruik
schoon achterlaten
• Er wordt gezorgd voor voldoende (aanvulling van) (vloeibare)zeep en papieren
handdoekjes om handen af te drogen. Gebruik deze.
Horeca
• In het horecagedeelte wordt geen gebruik gemaakt van (thermos)kannen, .
• Betaal zoveel mogelijk met pin.
• Er is handgel voor desinfectie.
Laat de schoonmaker veilig zijn werk doen:
• Zorg dat de schoonmaker veilig kan werken met voldoende afstand tot andere mensen.
• Wanneer de schoonmaker in een ruimte aan het werk is is die ruimte niet toegankelijk is
voor anderen, of er wordt voldoende grote werkruimte rondom de schoonmaker afgezet

Onze omgangsvormen
A. Hoe 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 dit in je elleboog doet.
• papieren zakdoekjes gebruikt om te snuiten.
• je regelmatig je handen met zeep, ook tussen de vingers wast.
• Je 1.5 meter afstand van elkaar houd.
• Wanneer je je klachten zoals koorts (meer dan 38 graden), verkoudheid (zoals niezen,
snotterigheid, hoesten, keelpijn) of kortademigheid hebt, thuis blijft.
B. Wat verwachten we van onze bezoekers
- Gebruikers kunnen hun eigen sleutel gebruiken om toegang tot ons gebouw te
krijgen. Buiten gebruikelijke openingsuren melden ze dit vooraf bij de beheerder.
- Bij binnenkomst worden de handen gewassen met de handgel.
C. Zo maken we duidelijk wat we verwachten van bezoekers
- Dit protocol wordt per per e-mail verstrekt aan de gebruikers.
- Ook is er altijd een geprint exemplaar voorhanden op het kantoor van de beheerder
en bij de bar .
- Bij vragen is de beheerder of zijn vervanger aanspreekbaar .
D. 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 we ook van bezoekers verwachten.
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E. Vervolgstappen:
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 meerdere personen. Dit
protocol is van toepassing totdat de richtlijnen veranderen.
Datum: 27-5-2020
Namens het bestuur :
Peter Koekoek; beheerder
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