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Corona protocol wijkcentra  
Onze wijkcentra volgen de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM, de Rijksoverheid en de 

noodverordening Covid-19 veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Daarbij treffen wij maatregelen 

om verspreiding van het virus tegen te gaan. Kijk hier voor meer informatie vanuit het RIVM.  

Coronatoegangsbewijs 

Het is niet verplicht een coronatoegangsbewijs te laten zien in onze wijkcentra. Dit geldt voor alle 

bezoekers, deelnemers, vrijwilligers, medewerkers, leveranciers en huurders. 

Evenementen  

Voor evenementen of activiteiten waar meer dan 75 personen aan deelnemen en/of een vergunning 

voor nodig is, denk hierbij aan Huttendorp, bingo, voorstellingen, disco/ optredens/popconcerten, 

geldt wel de verplichting om een coronatoegangsbewijs te laten zien. Daarnaast zijn de volgende 

regels van toepassing: 

 buiten met en zonder vaste zitplaats: geen maximaal aantal bezoekers. 
 binnen zonder vaste zitplaats: 75% van de reguliere capaciteit en niet toegestaan tussen 

00.00 uur ’s nachts en 6.00 uur ‘s ochtends. 
 binnen met vaste zitplaats: geen maximaal aantal bezoekers. 

1 Opening van de wijkcentra 
De wijkcentra zijn open en toegankelijk voor alle bezoekers. Deze bezoekers mogen deelnemen aan 

activiteiten. Er is geen maximum aan het aantal personen per ruimte.  

1.1  Anderhalve meter afstandsregel 
Het is niet langer verplicht om 1,5 meter afstand te bewaren tussen bezoekers/deelnemers/ 

medewerkers etcetera. Het mag uiteraard wel en wordt ook geadviseerd vanuit het RIVM. Uit 

respect voor eenieder verzoeken wij om rekening te houden met elkaars wensen en keuzes hierin. 

1.2 Ventilatie 
Al onze locaties voldoen aan de ventilatie-eisen van het RIVM. Er is geen sprake van recirculatie. Het 

ventilatiesysteem voorziet de verblijfsruimten op de locaties van verse gefilterde buitenlucht, blaast 

dit de ruimte in en voert dit direct weer af. Tevens vindt er via rooster nog natuurlijke ventilatie 

plaats.  

1.3  Het protocol 
Om onze wijkcentra veilig te kunnen gebruiken hebben we dit protocol opgesteld. Het protocol is 

opgesteld met behulp van de richtlijnen van het RIVM, de Rijksoverheid en de noodverordening van 

de veiligheidsregio. De directie heeft samen met een werkgroep bestaande uit verschillende 

beroepsfuncties binnen de organisatie een vertaling gemaakt naar de praktijk. 

Het protocol zal indien nodig worden aangepast naar de actuele landelijke richtlijnen en 

maatregelen.   

http://www.netwerkhoorn.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
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2 Randvoorwaarden en beheer  
Stichting Netwerk beheert vijf wijkcentra in de gemeente Hoorn. Vier van de centra zijn in eigendom 
van de gemeente Hoorn en één wijkcentrum is eigendom van woningstichting Intermaris. Voor alle 
wijkcentra heeft Stichting Netwerk een huurovereenkomst met de gemeente Hoorn.  

Stichting Netwerk heeft een uitvoeringsovereenkomst met de gemeente Hoorn waarin de opdracht 
staat beschreven voor de uitvoering van het welzijnswerk in de stad.  

Tevens valt het beheer van de wijkcentra onder deze opdracht. Stichting Netwerk onderhoudt nauw 

contact met de gemeente over o.a. de heropening van de wijkcentra en informeert hen over de 

actuele stand van zaken.  

2.1  Welke openingstijden hanteren we? 
De wijkcentra zijn voor publiek geopend op doordeweekse werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur. 

Enkele wijkcentra zijn ook in de avonduren geopend. De bar is open voor verkoop van onder andere 

koffie, thee, fris, koekje (evt. drankje tot sluitingstijd).  Kijk voor meer informatie op onze website.  

2.2  Wie zijn onze gebruikers? 
Stichting Netwerk maakt gebruik van de wijkcentra voor eigen activiteiten. Daarnaast worden 

ruimten in de wijkcentra verhuurd aan incidentele huurders en vaste huurders. Onder andere de 

gebiedsteams 1.Hoorn en de peuterscholen van SKH zijn vaste huurders die doorlopend van hun 

ruimten gebruik hebben kunnen maken. Zij hanteren een eigen protocol.  

3 Routing en inrichting 

3.1  Capaciteit 
Ondanks het feit dat de 1,5 meter maatregel geen verplichting meer is kan het voor bezoekers een 

groter gevoel van veiligheid geven als men elkaar de ruimte geeft. Bij iedere ruimte in het 

wijkcentrum is bepaald hoeveel mensen aanwezig kunnen zijn binnen de geldende maatregelen. Bij 

het bepalen van waar welke activiteit het beste kan plaatsvinden wordt ook gekeken naar type 

activiteit, ventilatiemogelijkheden en relatie met andere activiteiten.  

4 Maatregelen voor beheer en hygiëne 
We hanteren schoonmaak- en hygiënemaatregelen. Er zijn voldoende schoonmaakartikelen 

aanwezig in ieder wijkcentrum. Meerdere keren per dag worden contactoppervlakken 

schoongemaakt. Ook blijven de desinfectiezuilen (handzeep) gehandhaafd in de wijkcentra.  

5   Vervolgstappen 

We houden de regionale richtlijnen van de veiligheidsregio’s en de landelijke voorschriften goed in 

de gaten. Dit protocol is van toepassing totdat de richtlijnen veranderen.  

Het MT en de werkgroep nemen het initiatief als er wijzigingen worden aangebracht in dit protocol 

naar aanleiding van een aanpassing van de landelijke richtlijnen en maatregelen.  

Datum: 25-9-2021 
Naam: Jessica van der Bilt-Wulder, directeur bestuurder  

https://netwerkhoorn.nl/locaties

