Gisteren maakte het Kabinet in een nieuwe persconferentie bekend dat de tijdelijke
verzwaring van de corona-maatregelen vanaf morgen 19 november is beëindigd. Zie hiervoor
bijlage 1 (factsheet) en bijlage 2 (inhoudelijke toelichting)
Dat houdt in dat we weer teruggegaan naar de maatregelen van de gedeeltelijke lockdown van
14 oktober 2020. De maatregelen die voor de gemeenschapshuizen gelden zijn in dit bericht
wederom op een rijtje gezet.
Ze gaan vanaf vannacht 24.00 uur in en duren waarschijnlijk tot half januari 2021; dit is
afhankelijk van het verloop van de corona-cijfers in de komende weken en maanden, aldus het
Kabinet.
Uiteraard blijven in z’n algemeenheid en bij alle toegestane activiteiten de corona-basisregels
van kracht; ze zijn in het bovenste gedeelte van bijlage 1 vermeld.

Sluiting van horecagedeelte en gebruik van andere ruimten
Het horeca-gedeelte van het gemeenschapshuis (inclusief terras) blijft gesloten voor alle
horeca-activiteiten. Dat betekent dat in deze ruimte de bar / de tap op slot blijft en dat er in
deze ruimte geen drank en eten aangeboden en genuttigd mag worden aan bezoekers en
groepen.
In de andere ruimten mag tijdens een gereserveerde activiteit zoals repetities, vergaderingen,
cursussen etc. in buffetvorm (op tafel of op serveerkar) alléén koffie, thee en water worden
aangeboden. Het serveren en inschenken per persoon ervan aan tafel is niet toegestaan.
Als een activiteit in een ruimte is beëindigd, dienen bezoekers het gemeenschapshuis te
verlaten.
Het is niet toegestaan om “losse bezoekers” in het gemeenschapshuis toe te laten die niet
deelnemen aan een aangemelde activiteit.

Aantal personen per ruimte en per groep
Er mogen maximaal 30 personen (inclusief kinderen t/m 12 jaar, exclusief personeel /
vrijwilligers) aanwezig zijn in een afzonderlijke ruimte.
Uiteraard geldt hier nog steeds de onderlinge 1,5 meter afstand; de grootte van de ruimte
bepaalt hoeveel mensen er in een ruimte mogen zijn.
Ook hebben bezoekers tijdens de gehele activiteit een vaste zitplaats (behalve als sprake is
van de toegestane activiteiten voor sport, spel en bewegen), mogen maximaal 4 personen aan
één tafel zitten en is er gereserveerd.

We vragen wederom aandacht voor het belang van een goede (natuurlijke) ventilatie in iedere
ruimte.

Biljarten koersballen, yoga, kaarten, darten, dansen etc. in een gemeenschapshuis.
Voor sport- en spelactiviteiten geldt de richtlijn dat een groep uit maximaal 4 personen mag
bestaan die tijdens de gehele activiteit in dezelfde samenstelling blijft. Er mogen meer
groepen naast elkaar in een ruimte een sport- en spel activiteit houden, maar de groepen
mogen zich dus niet mengen.
Er dient minimaal 1,5 meter afstand gehouden te worden tussen de groepen (vast dansen mag
niet, los van elkaar dansen mag wel in groepjes van 4 personen) en de groepen zijn zichtbaar
van elkaar afgebakend, door er bijvoorbeeld tafels of stoelen tussen te zetten.
Reservering en registratie van bezoekers
Reservering van bezoekers en een gezondheidscheck aan de deur blijven verplicht. Voor de
vaste of aangemelde gebruikers van een gemeenschapshuis kan het bezettings- of
afsprakenrooster als reservering worden aangemerkt.
Ons dringende advies is om als gastheer de bezoekers te blijven registreren.
Bij de registratie geldt dat bij vaste gebruikers een eigen (leden)lijst kan worden gebruikt,
zodat zij zich niet steeds opnieuw hoeven te registreren.

Feestelijke activiteiten en evenementen nog niet toegestaan.
Feestelijke activiteiten en evenementen zijn nog niet toegestaan in het gemeenschapshuis en
in een gymzaal. Dat geldt dus ook voor bijvoorbeeld optredens, uitvoeringen, voorstellingen
etc. waarbij bezoekers samen komen.

Mondkapjes
Het landelijke dringende advies om in publiek-toegankelijke gebouwen een mondkapje te
dragen geldt ook voor bezoekers van gemeenschapshuizen vanaf 13 jaar bij binnenkomst,
verplaatsing of vertrek. Wij verzoeken jullie nadrukkelijk om dit advies op te volgen en
bezoekers hierop te wijzen.
Het Kabinet heeft aangekondigd dat het dragen van een mondkapje per 1 december als een
landelijke verplichting zal gelden voor o.a. publiek-toegankelijke gebouwen waaronder
gemeenschapshuizen.
Gymzaal beperkt open voor individueel sporten en onderwijs
Een bij het gemeenschapshuis behorende zelfstandige gymzaal mag nog wel beperkt worden
gebruikt voor individuele beweeg- en spelactiviteiten. Dus géén wedstrijden, toernooien en
géén publiek. Voor kinderen tot 18 jaar geldt bij het sporten de 1,5 meter afstand niét en is
sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van de eigen club wèl toegestaan.

De kleedlokalen en douches blijven dicht, zodat sporters zich thuis dienen om te kleden.
Alleen het toilet in een kleedlokaal mag worden gebruikt.
Een eventuele tussendeur naar het gemeenschapshuis dient gesloten te zijn.
Als de gymzaal geen eigen ingang heeft en alleen via het gemeenschapshuis bereikbaar is, dan
dient voor de sporters een duidelijke korte looproute naar de ingang van de gymzaal te
worden aangegeven. De overige ruimten van het gemeenschapshuis zijn dan afgesloten.
Net zoals bij het buiten sporten geldt voor het sporten in een gymzaal ook een maximum van
4 personen per groepje (exclusief instructeur) die 1,5 meter afstand van elkaar houden. Voor
de gymzaal geldt een maximum aantal van 30 personen inclusief kinderen t/m 12 jaar.
Er mogen in de gymzaal meer groepjes van 4 personen naast elkaar sporten als:
•

de deelnemers in het groepje minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden; dus los
dansen mag, vast dansen mag niet.

•

er een duidelijke, zichtbare en ruime afbakening is van / tussen de verschillende groepjes
(bijv. door er pionnen tussen te zetten).

•

de groepen zich niét mengen tijdens de activiteit; dus de groepjes van 4personen blijven
tijdens de gehéle activiteit in dezelfde samenstelling!

Zie voor een verdere toelichting over o.a. (jeugd)sport in een gymzaal de volgende actuele
webpagina van Rijksoverheid.nl : https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/sport
De gymzaal en de kleedruimte mogen door het onderwijs nog wel volledig worden gebruikt
voor gymnastieklessen, waarbij de onderlinge 1,5 meter regel niet geldt. De douches blijven
ook bij onderwijsgebruik van de gymzaal gesloten.

Zijn er nog vragen over de inhoud van deze update; neem dan gedurende de rest van deze
week contact op met college Susan Timmermans: via e-mail :
susan.timmermans@peelenmaas.nl of via het algemeen nummer van onze gemeente: 077 – 30
66 666.
Vanaf maandag 23 november ben ik weer present en kunt u weer bij mij terecht voor vragen
of inlichtingen.

Met vriendelijke groet,
mede namens wethouder Anget Mestrom,
Jos van den Munckhof
Projectleider Maatschappelijke Ontwikkeling
+31 77 306 66 66
Gemeente Peel en Maas

