
Beste allemaal, 

Jullie weten allemaal dat wij als beheer en bestuur druk in overleg 

geweest zijn wat te doen na 25 september. 

Dat heeft uiteindelijk goed nieuws en wat minder goed nieuws opgeleverd. 

De verplichting om vanaf zaterdag a.s. alle bezoekers te controleren met 

een QR-code, is aangepast voor buurthuizen en wijkcentra. Toegang voor 

bijna alle activiteiten is dan mogelijk zonder toegangscontrole. 

Dat betekent dat ontmoeting, inloop, kleinschalige activiteiten gewoon 

door kunnen gaan, zoals wij nu de laatste maanden al gedaan hebben. 

Alleen, wanneer er spraken is van ‘primaire horeca-activiteiten’ en grote 

groepen, moeten bezoekers vanaf 13 jaar wel om een QR-code gevraagd 

worden. Dit geldt voor binnen èn buiten. 

En zoals jullie wel weten én hopelijk kunnen begrijpen, kunnen we hierin 

niet handhaven. 

Wanneer wij de voordeur weer open zouden zetten en met een QR-code 

moeten gaan werken, dan betekent het dat wij van 's ochtends 08.30 uur 

tot 's avonds 22.00 uur vrijwilligers aan de voordeur moeten plaatsen die 

de controle uit gaan voeren voor álle mensen die een kopje koffie van 

€1.00 willen komen drinken, of iets anders willen nuttigen. Zelfs even 

naar het toilet gaan moet dan met een QR- code. 

Dit is voor ons ondoenlijk. Wij zijn een groot buurtcentrum wat een 

bewonersinitiatief is (zelfstandige stichting, dus geen gemeentelijke 

instelling of met een zorg- en welzijnsorganisatie als achtergrond) en wij 

draaien volledig op vrijwilligers en één professioneel beheerder. 

Komt er ook nog bij dat wij regelmatig de nodige verwensingen naar ons 

hoofd gegooid krijgen voor het feit dat wij helaas de voordeur gesloten 

houden. En wat gaat er gebeuren wanneer iemand de deur geweigerd 

wordt omdat diegene niet het juiste papiertje of de juiste code meeheeft? 

Als bestuur en beheer mogen wij onze mensen daar toch niet aan 

blootstellen? Wij zijn nog steeds ontzettend blij met alle vrijwilligers die bij 

ons willen werken. Maar we moeten niet vergeten dat vrijwilligers geen 

handhavers zijn. 

Daarom hebben het bestuur en beheer de beslissing moeten nemen nog 

even door te gaan met de manier waarop we nu werken, wat betekent dat 

wij de voordeur nog even gesloten moeten houden. 

Een bakje koffie komen drinken zit er voorlopig dan ook nog niet in. 

Ook namens het bestuur,  

Esmeralda Egberts “beheerder Buurtcentrum de Lorzie” 


