DE DûNMIER
Nieuwsbrief voor vrijwilligers van de Historische Vereniging Westelijk Voorne
Rockanje, 28 april 2020
Beste vrijwilligers,
Het bestuur hoopt dat jullie deze moeilijke tijd goed doorkomen.
Iedere dinsdag geeft onze premier en de heer van Dissel een uiteenzetting over de
stand van zaken betreffende het corona virus, data, hoe te handelen e.d. Verder
geven ze ook een toelichting en een vooruitzicht.
Inhoudelijk is het gegeven dat de maatregelen vanwege de uitbraak van het
corona virus op korte termijn niet over zal zijn. Ook de lagere overheden stellen
regels in en sluiten b.v. parkeergelegenheden af.
In ieder geval is duidelijk dat evenementen tot 1 september niet mogelijk en zelfs
verboden zijn.
Onderaan een kopie van de e-mail die ontvangen is van de gemeente Westvoorne
betreffende de evenementen.
Enkele bijkomende knelpunten waar wij mee te maken hebben zijn:
– parkeerplaatsen zijn afgesloten
– de 1,5 meter regel, de kamers in de museumhuisjes zijn klein en hebben maar
1 deur
– het regelmatig ontsmetten van deurklinken en andere objecten die men
aanraakt
– het museum heeft geen uitgebreide voorzieningen om de handen te wassen
– de vereniging is verantwoordelijk voor de afstand tussen de bezoekers
onderling en vrijwilligers, bij overtreden kan de boete 4.000 Euro zijn
– de meeste van onze vrijwilligers zitten in de hogere risicogroep
Naast het verbod op evenementen kunnen we het museum minstens tot 1 juni niet
openen op woensdagen, zaterdagen en zondagen, ook geen kindermiddagen.
Het risico van besmetting is volgens de informatie van deskundigen nog te groot
voor onze vrijwilligers.
Waarom geen kindermiddagen, geen ouders, alles regelmatig ontsmetten en wij zijn
echt afhankelijk voor een deel vrijwilligers in de risico groep of er tegen aan.
Het is meteen ook duidelijk dat de voor eind juni geplande daguitstap naar Bokrijk
niet zal doorgaan.
Het bestuur begrijpt uw ongeduld, maar misschien moeten we stilaan rekening gaan
houden met een verloren seizoen. Het bestuur zal, onder andere in samenspraak
met Zuid-Hollands Landschap, kijken welke mogelijkheden later in het seizoen
eventueel zullen ontstaan en u daarvan meteen via de Dûnmier op de hoogte
brengen. Prioriteit is de gezondheid en het welzijn van onze vrijwilligers, die de
ruggengraat zijn van onze vereniging.
Henk van der Houwen.
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DE DûNMIER
Nieuwsbrief voor vrijwilligers van de Historische Vereniging Westelijk Voorne
Ontvangen e-mail:
Datum: 22 april 2020 om 09:28:00 CEST
Onderwerp: RE: Aangescherpte maatregelen in het kader van bestrijding Corona
Beste organisator,
In de persconferentie van gisterenavond is helaas bekend gemaakt dat
evenementen tot 1 september a.s. niet mogen plaatsvinden.
De maatregel houdt in dat alle verleende vergunningen voor evenementen /
meldingen van activiteiten in de periode van nu tot 1 september ingetrokken gaan
worden.
Indien uw evenement in deze periode valt, ontvangt u binnenkort de intrekking /
weigering van de vergunning.
Zijn er vragen stelt u deze dan (liefst per email) gerust.
Met vriendelijke groet,
Lisette Zevenbergen
Beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid
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