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1

We gaan per 2 juni 2020 weer beperkt open te gaan als buurthuis.

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 houden. Ons buurthuis volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de
Rijksoverheid.

1.1

Opening van ons buurthuis.

Buurthuis Keijenburg vervult een belangrijke sociale functie in de wijk Burgerhout. Nu de regels van
de intelligente lockdown langzaamaan versoepeld worden willen we onze bezoekers (degene die
daar behoefte aan hebben) op een veilige wijze de mogelijkheid bieden elkaar te ontmoeten.

1.2

Het protocol:

Om onze buurthuisfunctie in de gemeenschap te kunnen blijven vervullen in tijden van corona, is het
nodig om een protocol voor het dorps- of buurthuis op te stellen. De maatregelen in het protocol
hebben ten doel om onze gasten, verenigingen, vrijwilliger en samenwerkingspartners te laten zien
dat hun persoonlijke veiligheid bovenaan staat. Het protocol is opgesteld door het bestuur van
buurthuis Keijenburg, in overleg met de zakelijk leidster.
We hopen dat we door middel van dit protocol de routing, de hygiënemaatregelen en de door ons
gemaakte keuzes duidelijk worden. Daarnaast is het van belang dat we er met elkaar voor zorgen dat
het uitvoeren van het protocol een succes wordt en dat we daardoor veilig open kunnen gaan en
blijven.
Dit protocol is geldig totdat er vanuit het ministerie andere matregelen afgekondigd worden. Indien
nodig wordt dit protocol daarop aangepast.

1.3

Randvoorwaarden (algemene gegevens van het buurthuis)

Buurthuizen vallen wettelijk onder de definitie openbare inrichting. Een openbare inrichting is “de
voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij
bedrijfsmatig was logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen
voor directe consumptie worden verstrekt of bereid. Onder een openbare inrichting wordt in ieder
geval verstaan: een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar, discotheek, buurthuis of
clubhuis. Onder openbare inrichting wordt tevens verstaan een bij deze inrichting behorend terras en
andere aanhorigheden.”
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1.4

Welke openingstijden hanteren we?

De ochtend openen we van 9.30 - 11.30 uur en de middag van 13.30 - 15.30 uur. In de grote zaal
kunnen we u de gelegenheid bieden om, op veilige afstand van elkaar, samen koffie te drinken en
met elkaar in contact te zijn. U moet uw plaats vooraf reserveren. Bij voorkeur per mail.
(buurthuis.keijenburg@home.nl) Binnenlopen zonder reservering is helaas niet mogelijk.
Deze openingstijden gelden ten minste tot en met 10 juli 2020. De zomersluiting vindt plaats van 11
juli tot en met 23 augustus.

1.5

Wie is verantwoordelijk voor het gebouw van buurthuis Keijenburg?

Het gebouw van buurthuis Keijenburg is eigendom van de stichting. Het bestuur is verantwoordelijk.
Dit protocol wordt ter informatie toegezonden aan de gemeente Roosendaal.
De zakelijk leidster en vrijwilligers zullen toezien op het naleven van dit protocol. Indien zij, na
eenmaal te hebben gewaarschuwd, zien dat de regels alsnog niet worden nageleefd, zijn zij door het
bestuur gerechtigd om die persoon de toegang te ontzeggen.

1.6

Wie is verantwoordelijk voor het beheer?

De verantwoordelijkheid van het beheer is door het bestuur gedelegeerd aan de zakelijk leidster. Zij
wordt indien nodig/wenselijk bijgestaan door bestuursleden.

1.7

Wie zijn onze gebruikers?

Buurhuis Keijenburg kent een grote groep vast gebruikers/huurders. Voorlopig kunnen zij helaas nog
geen gebruik maken van onze zalen. We zullen vanaf 2 Juni niet opengaan voor zaalverhuur van
clubs, verenigingen, scholingen en vergaderingen. We doen dit uiteraard met pijn in ons hart, echter
geheel openen is gewoonweg niet mogelijk door het beperkte aantal mensen dat tegelijkertijd
binnen mag zijn in combinatie met de vele clubs en verenigingen die normaliter wekelijks komen.
Daarnaast zijn ook meerdere activiteiten nog niet toegestaan vanuit het RIVM. We begrijpen dat dit
besluit een teleurstelling kan zijn en hopen op uw begrip.

1.8

Zijn er andere protocollen van toepassing op het gebouw?

In buurthuizen komen veel functies samen zoals ontmoeting, cultuur, educatie en zorg. Voor
verschillende activiteiten gelden specifieke regels. Regels die speciaal op die doelgroep gericht zijn.
De desbetreffende verenigingen en dus ook wij als buurthuis Keijenburg zijn verplicht ons hieraan te
houden.
Voor meer informatie betreffende de richtlijnen verwijzen wij u door.
•

•
•

Voor binnensport:
Gemeente Roosendaal heeft gesteld dat biljarten, dammen, schaken ed gezien worden als
binnensporten en deze zijn dus tot op heden verboden. Dit geld uiteraard ook voor bewegen
op muziek, Yoga ed. Overige info omtrent verantwoord sporten
https://nocnsf.nl/sportprotocol
Voor muziekgroepen:
https://www.knmo.nl/knmo-over-coronavirus
Voor koren:
https://koornetwerk.nl
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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

Voor de ingang van buurthuis Keijenburg houdt iedereen zich aan de 1,5 meter richtlijn. Er wordt
rekening gehouden met voorbijgangers aan de voorzijde van het gebouw. Mensen die buurthuis
Keijenburg wensen te verlaten hebben voorrang op mensen die binnen willen komen. Dit om ten alle
tijden onder de grens van maximaal 30 bezoekers te blijven.
Bij de hoofdingang van het gebouw bevindt zich de rookplaats. Dit zorgt vanzelfsprekend voor het
onmogelijk te hanteren van de 1,5 meter regel. We verzoeken onze bezoekers dan ook niet te gaan
roken tijdens hun koffie bezoek aan buurthuis Keijenburg. Heen en weer lopen binnen buurthuis
Keijenburg om te gaan roken is niet toegestaan. Rookt u alstublieft voor of na uw bezoek aan het
buurthuis.

2.2

Toegang tot het gebouw

Buurthuis Keijenburg beschikt over 1 ingang. De grote zaal heeft een loop richting. Deze is
aangegeven met stickers op de vloer. De ingang vindt u in de hal, de uitgang links achterin. Via het
bargedeelte kunt u terug naar de hal om Keijenburg te verlaten.
Enkel in de hal is oplettendheid geboden. Daar vindt u ook ontsmettingsmiddelen waar u uw handen
kunt ontsmetten bij binnenkomst.
De overige zalen binnen het buurthuis zullen op slot zijn.

2.3

Capaciteit

Binnen ons gebouw hebben we te maken met diverse bezoekersgroepen: de vaste huurders en de
incidentele huurders waaronder ook de wijkactiviteiten.
Volgens de richtlijnen is de maximaal toegestane capaciteit nu 30 bezoekers. De vaste huurders
kunnen we hiermee geen ruimte bieden hun activiteiten veilig en volgens de richtlijnen van het RIVM
uit te voeren.
Daarnaast is de 1,5 meter richtlijn niet te hanteren achter de bar. De avonden kunnen we om die
reden nog niet openen, aangezien er dan uit veiligheidsoverwegingen, met 2 vrijwilligers een dienst
gedraaid wordt.

2.4

Route

We werken zo veel mogelijk met eenrichtingsverkeer. Looproutes zijn aangegeven middels stickers
op de grond.

2.5

Inrichting ruimtes

Enkel de grote zaal zal in gebruik zijn. Om zo veilig mogelijk te kunnen werken, maar ook een zo veilig
mogelijke locatie te creëren voor onze bezoekers zijn de volgende maatregelen getroffen.
Tafels en stoelen zijn dusdanig geplaats dan men rondom altijd 1,5 meter van elkaar vandaan zit.
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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

Buurthuis Keijenburg is alleen toegankelijk van 9.30 -11.30 uur en van 13.30 – 15.30 uur, mits op
reservering. Vrije inloop is niet toegestaan.

3.2

Zo geven we instructies aan beheerders en gebruikers

Dit protocol zal per mail verzonden worden aan vrijwilligers, personeel en onze vaste gebruikers.
Indien gewenst kan er een exemplaar ingezien worden in de grote zaal, dit kunt u aan een van de
vrijwilligers of personeelsleden vragen. Verder zullen er door het hele buurthuis heen flyers hangen
met de belangrijkste afspraken en instructies.

3.3

Deze extra schoonmaak maatregelen treffen we:
We maken gebruik van het voorlichtingsmateriaal op basis van RIVM-richtlijnen:
Check bij toegang:
• Bij het reserveren worden u een aantal gezondheidsvragen gesteld. Zie de checklist
van de RIVM hieronder. Als 1 van de vragen met ‘ja’ beantwoord wordt, mogen wij u
niet binnen laten.
Voorkom besmetting:
• De algemene hygiënemaatregelen van het RIVM zijn uiteraard binnen buurthuis
Keijenburg van toepassing.
§ Schud geen handen.
§ Blijf 1,5 meter bij elkaar vandaan.
§ Nies en hoest in de elleboog.
§ Was geregeld uw handen.
§ Indien u uw neus moet snuiten, gebruik papieren zakdoekjes en was nadien
uw handen.
• Bij het betreden van buurthuis Keijenburg gebruikt u desinfecterende
handreinigingsgel, welke bij de ingang te vinden is.
Algemeen:
• Algemene ruimtes worden op reguliere wijze schoongemaakt.
• Buurthuis Keijenburg zal met regelmaat nagaan of de schoonmaakfrequentie
omhoog moet, uiteraard wordt de grote zaal dagelijks schoongemaakt.
Contactoppervlakken en aanraakpunten:
• Contactoppervlakken en aanraakpunten worden meerdere keren per dag schoon
gemaakt.
• Tafels en stoelen worden na elk koffiemoment schoongemaakt.
Sanitair:
• Schoonmaken gebeurt op reguliere wijze.
• Contactpunten en handenwas-faciliteiten worden dagelijks schoongemaakt.
• In de toiletruimtes is voldoende vloeibare zeep en er zijn papieren handdoekjes voor
eenmalig gebruik.
• Prullenbakken worden dagelijks geleegd.
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Laat alle medewerkers en vrijwilligers veilig hun werk doen:
• Bezoekers zullen afstand houden van elkaar en de vrijwilligers en het personeel van
buurthuis Keijenburg.
• Indien er ergens iets schoongemaakt moet worden is die ruimte op dat moment niet
toegankelijk voor anderen. Met uitzondering van de grote zaal, daar wordt voldoende
afstand gehouden om de werkzaamheden plaats te laten vinden.
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3.4

Deze extra (hygiëne)maatregelen en voorzieningen treffen we:
-

U dient te reserveren om binnen te mogen komen.
Maximaal 1 persoon in de toiletruimte toegestaan. Wachten kan (op 1,5 meter van elkaar) in
de gang/hal.
Deuren zullen open staan zodat men zo min mogelijk deurklinken hoeft vast te pakken. (met
uitzondering van toiletten uiteraard)
Bij de bar zijn spatschermen geplaatst.
Er wordt gebruik gemaakt van koffiemelk cupjes en zakjes suiker.
Looproutes zijn op de grond met stickers aangegeven.
Regels zijn her en der in het buurthuis aangeplakt.
Tafels en stoelen staan op 1,5 meter van elkaar geplaatst.
Vrijwilligers dragen een button zodat ze goed herkenbaar zijn.
Betaling dient gepast te gebeuren.
De pinautomaat is in bestelling en volgt zo spoedig mogelijk.

-

4

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

Wij verwachten van onze bezoekers dat
•
•
•
•

4.2

Zij zich houden aan de algemeen geldende richtlijnen vanuit het RIVM zoals hierboven
beschreven.
Zij thuisblijven bij klachten
Ze reserveren alvorens naar buurthuis Keijenburg te komen
Ze aanwijzingen van onze vrijwilligers en personeel ten alle tijden opvolgen.

Zo maken we duidelijk wat we verwachten van bezoekers

Deze afspraken worden op verschillende manieren gecommuniceerd.
1.
2.
3.
4.

Via dit protocol wat naar alle betrokkenen gemaild wordt.
Via dit protocol dat ter inzage in de grote zaal ligt.
Via flyers die in het buurthuis hangen
Via sociale media wordt melding gemaakt van dit protocol door een verkorte versie te
plaatsen
5. Via de website zal dit protocol in te zien zijn.

4.3

Zo organiseren we onze vrijwilligers

De vrijwilligers werkzaam in ons gebouw zijn allemaal op de hoogte van dit protocol. Vrijwilligers
geven het goede voorbeeld en laten daarmee duidelijk zien wat we ook van bezoekers verwachten.
We zijn blij met elke vrijwilliger die zich in wil zetten. Dit is hun eigen keuze. Mochten vrijwilligers er
een risico in zien en niet willen komen dan is dat natuurlijk ook prima. De veiligheid van bezoekers en
vrijwilligers staat wel voorop. Dat betekent dat de gezondheidscheck ook voor de vrijwilligers geldt.
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4.4

Zo maken we duidelijk wat we verwachten van onze vrijwilligers

Alle vrijwilligers hebben een instructie ontvangen via e-mail en kunnen bij vragen terecht bij de
zakelijk leidster. Zij heeft extra aandacht voor onze vrijwilligers en zullen regelmatig vragen hoe het
werk verloopt en of er vragen of onduidelijkheden zijn.

5

Programmeerkeuze

Afgelopen periode hebben we met het bestuur en zakelijk leidster van Keijenburg gekeken naar de
mogelijkheden welke de locatie, de regels en de organisatie kunnen bieden. Hierbij hebben we de
volgende zaken vastgesteld:
•
•
•

•
•

•

We mogen maar max 30 gasten per dagdeel ontvangen;
Achter de bar kan de 1,5 meter regel niet met 2 personeelsleden gegarandeerd worden. Ook
kan in de barruimte om diezelfde reden niets genuttigd worden.
Het RIVM geeft meerdere adviezen af waaronder ook het advies dat koren en
muziekgroepen nog beter niet kunnen repeteren, aangezien tijdens het zingen/bespelen van
instrumenten 1,5 meter afstand niet genoeg zou zijn (Dit onderzoek is nog niet afgerond
maar we kiezen voor veiligheid);
Ook geeft gemeente Roosendaal aan dat biljarten/dammen/schaken gezien wordt als
binnensport en daarom nog niet plaats mogen vinden.
Oudere mensen wordt nog steeds aangeraden thuis te blijven en zo min mogelijk in contact
te komen met mensen buiten hun eigen huishouden; onze bezoekers zijn merendeel
ouderen.
Het is over een aantal weken zomervakantie en we hebben gekeken naar de mogelijkheden
om de zomervakantie open te kunnen blijven echter we zijn wegens personele bezetting
helaas er niet in geslaagd om het rooster in de zomervakantie rond te krijgen. De periode
vanaf 2 Juni bedraagt dus concreet een kleine 6 weken.

Dit alles heeft ons doen besluiten om enkel open te gaan voor het ontmoeten van elkaar tijdens een
bakje koffie/thee ed.

5.1

Voor deze doelgroep zijn we nu open

Wij zijn open voor eenieder die de behoefte voelt elkaar te ontmoeten. Hierbij zijn wij ons wel
bewust van het feit dat het merendeel van onze vaste bezoekers ouderen betreft. Het is aan de
bezoekers zelf om dit risico al dan niet te willen nemen.

5.2

Deze activiteiten zijn mogelijk in ons buurthuis

U bent welkom om op veilige afstand van elkaar, elkaar te ontmoeten en koffie/thee/fris te komen
drinken. Er worden geen overige activiteiten ondernomen.
Consumpties dienen gepast betaald te worden. Pinbetalingen worden zo spoedig mogelijk
gerealiseerd.

5.3

Dit vragen we van onze huurders

Op dit moment kunnen we u helaas nog niet ontvangen.
We hopen in september meer mogelijkheden te krijgen vanuit het RIVM. Om uw
zienswijze/wensen/vragen/(on)mogelijkheden mee te kunnen laten wegen in de verder te nemen
stappen willen we de voorzitters (of 1 afgevaardigde) per vereniging uitnodigen om met ons in
gesprek te gaan. We zullen hiervoor 2 dagdelen plannen eind juni. Hierover wordt half juni
gecommuniceerd.
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U bent vrij hier aan deel te nemen maar we hopen dat u en uw vereniging met ons mee willen
denken zodat we hopelijk richting september samen tot meer mogelijkheden voor uw vereniging en
ons buurthuis kunnen komen.

6. 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 100 personen. Wij sluiten echter
op 11 juli wegens de zomervakantie. Daarom zal dit protocol tot dan gelden.
Het bestuur, personeel en vrijwilligers van Buurthuis Keijenburg doet er alles aan om u veilig te
kunnen ontvangen binnen de mogelijkheden die we hebben.
We openen deels op 2 juni maar kijken al vast verder naar september. Zodra we daar meer
duidelijkheid over hebben vanuit het RIVM en de Gemeente Roosendaal en wij daar nieuwe
mogelijkheden in kunnen realiseren communiceren we dat via de afgesproken kanalen.
Laten we nog even volhouden en elkaar beperkt weer begroeten zodat we hopelijk in september
gezond en veilig weer met al onze bezigheden verder kunnen.
Dankuwel.

Datum: 29-5-2020
Naam: Bestuur stichting buurthuis Keijenburg
Buurthuis Keijenburg
Keijenburg 70
4702CG Roosendaal
0165- 535439
Buurthuis.keijenburg@home.nl
www.buurthuiskeijenburg.nl
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