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Buurtwerkkamers open tijdens gedeeltelijke lockdown 

Tijdens de ‘gedeeltelijke lockdown’ kunnen de buurtwerkkamers gelukkig nog wel 

open blijven, ook voor de kleine groepsactiviteiten en de eettafels. Wél met extra 

afspraken over hoe we open zijn. Afhankelijk van de lokale situatie maakt elke 

buurtwerkkamer steeds een eigen afweging in wat wél kan en niet meer kan.  

De gemeente Utrecht heeft in een Raadsbrief (15 oktober) een advies gegeven over hoe buurtcentra 

open kunnen blijven. Dat is ook van toepassing voor de buurtwerkkamers en dat betekent inderdaad 

dat we open kunnen blijven voor kleine groepsactiviteiten (taal, computer, naaien, creaclubje, yoga, 

enzovoorts) en onze eettafels. Daarbij strikt rekening houdend met de 1,5 meter afstand, het handen 

wassen, niezen in de elleboog, thuis blijven bij klachten en testen bij klachten.  

Aanvullend gelden bij de buurtwerkkamers – tijdens de gedeeltelijke lockdown – tegelijkertijd nog de 

volgende extra afspraken:   

1. De buurtwerkkamer kan gezien worden als een publieke ruimte waarvoor het dringende 
advies geldt om mondkapjes te gebruiken op de momenten van verplaatsing. Dit betekent 
dat gebruikers bij binnenkomst en op alle momenten dat zij naar een andere ruimte gaan, 
dringend worden verzocht om een mondkapje te dragen. Dit in de aanloop naar de wettelijke 
verplichting die er aan komt in lijn met de nieuwe maatregelen landelijk. 

2. Ook worden bezoekers bij de ingang verzocht hun handen te wassen of te desinfecteren. 
3. Kleine groepsactiviteiten en eettafels gaan we ‘behandelen’ als kleine gezelschappen. Dus 

maximaal 1 huishouden van maximaal 4 personen aan één tafel of aan een tafel met 
gescheiden tafeldelen (afgeschermd met ontmoetingsschermen).  

4. Kleine groepsactiviteiten en eettafels gaan we ook ‘behandelen’ als besloten bijeenkomsten 
(voor leden van onze vereniging). Alle deelnemers worden dus volledig geregistreerd als lid 
van onze vereniging (het registratieformulier wordt volledig ingevuld).  

5. Zodra één van de vaste deelnemers, vrijwilligers en/of medewerkers recent besmet is met 
corona sluiten we wél tijdelijk alle eettafels en kleine groepsactiviteiten (en doen we zelf een 
gedegen bron- en contactonderzoek).  

6. Alle overige afspraken/restricties zoals het maximum aantal deelnemers in een 
buurtwerkkamer blijven vanzelfsprekend gelden, zoals ook vermeld op onze coronaposters 
(overal geldt dat het maximum aantal deelnemers kleiner is dan 30). 

Elke buurtwerkkamer wordt gedraaid door een team en overal is een eigen bewonersvereniging 

actief. Het team – in samenspraak met het bestuur van de bewonersvereniging – maakt waar nodig 

aanvullen een eigen lokale afweging over wat wél kan en niet meer kan. Het blijft altijd maatwerk.  

Als we dit goed doen zijn onze buurtwerkkamers toch blijvend veilig open; en dat is goed nieuws 

voor onze deelnemers!   

info@buurtwerkkamer.nl  

tel. 06-14376116 


