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AANPASSING MAATREGELEN CORONA
Beste leden,
Onderstaand ontvingen wij van de SViN.
Het kabinet heeft deze week een versoepeling van de maatregelen in het bestrijden van het
coronavirus afgekondigd.
SViN heeft de meest voorkomende vragen via de Gemeente Rotterdam voorgelegd aan de
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
Hieronder staande deze vragen met de antwoorden vanuit de VRR:
•

•

•

•

•

Waarom is het niet toegestaan om bezoek te ontvangen op de eigen tuin? Thuis mag ik
wel 3 personen op 1,5 meter afstand ontvangen.
Zelfs wanneer alle tuinders maar 1 bezoeker toelaten, dan neemt het totaal aantal mensen op
het complex aanzienlijk toe. De concentratie wordt te hoog en het wordt drukker op de paden.
De oproep blijft vermijd drukke plaatsen, om dit te voorkomen wordt bezoek op de tuin op dit
moment nog niet toegestaan. Volkstuincomplexen zijn niet het hoofdverblijf van tuinders. Het
centrum van sociale en maatschappelijke activiteiten vindt plaats in en om het hoofdverblijf,
dus niet op het volkstuincomplex.
(zie https://www.rijnmondveilig.nl/lichamelijke-noodsituatie/qa-over-vakantieverblijf-inrotterdam-rijnmond/
Mogen we weer overnachten op de tuin, nu de recreatieparken ook weer opengaan?
Overnachten mag weer op de volkstuincomplexen. Alleen door leden met hun eigen gezin die
gebruik maken van hun eigen huisje en ook van hun eigen douche/toilet. De openbare
toiletten/sanitair gebouwen blijven gesloten.
Mogen er weer werkbeurten uitgevoerd worden met inachtneming van de
veiligheidseisen?
Werkbeurten mogen weer uitgevoerd worden wanneer rekening wordt gehouden met de
algemene regels van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Dus wanneer het gaat om
enkele personen die rekening houden met een afstand van minimaal 1,5 meter afstand.
Mogen de winkels weer open met inachtneming van de veiligheidseisen?
Winkels mogen weer open wanneer rekening wordt gehouden met de algemene regels van de
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Dus minimaal 1,5 meter afstand houden van elkaar en
niet in een groepje in of voor de winkel.
Mogen kinderen tot 12 jaar weer met elkaar spelen op het complex? Mogen de
speeltoestellen/speeltuintjes op het complex weer gebruikt worden?
Kinderen tot 12 jaar mogen weer met elkaar spelen en speelelementen gebruiken. In het
verlengde van hoe Rotterdam met de speeltuinen omgaat is daar het volgende bij aan te
vullen:
• Het is zaak dat de speelelementen frequent schoongemaakt worden (kan gewoon met
water en zeep)
• Iedereen ouder dan 12 jaar moet afstand van 1,5 meter houden
• De speelplek is alleen bedoeld voor kinderen tot en met 12 jaar, geen oudere kinderen c.q.
volwassenen op de speelplek
• Verder is de speelplek niet toegankelijk voor kinderen die verkouden zijn, hoesten, niezen
of grieperig zijn conform richtlijnen RIVM
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•
•
•

Voor en na het spelen wassen de kinderen de handen
Het bestuur moet deze aspecten goed communiceren met bijvoorbeeld bordjes bij de
speelplek
Als het bestuur overtredingen signaleert dan moet het bestuur mensen hierop aanspreken.
Houden dezelfde mensen zich steeds niet aan de afspraken dan kan het bestuur overwegen
om als bestuur een toegangsverbod op te leggen tot het complex. Wanneer het gaat om
ernstige overtredingen dan kan het bestuur het lidmaatschap opzeggen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Volkstuindersvereniging De Noort Bonnen
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