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Aan de gebruikers van de buurtcentra  

  
 
 

   datum:  Almere, 26 januari 2022 
  onze ref.:    EdB/BB/22017 

betreft:  Versoepelingen coronamaatregelen per vandaag 
 
 

 
Beste gebruikers van onze buurtcentra,  

 

Tijdens de persconferentie van dinsdag 25 januari zijn er extra versoepelingen aangekondigd. 

We zijn blij dat alle activiteiten weer mogelijk zijn in onze buurtcentra. Omdat we nog niet de 

volledige capaciteit in een zaal kunnen toelaten, kunnen we echter naar verwachting niet alle 

aanvragen inplannen. Graag begrip hiervoor. 

De versoepelingen gaan in ondanks de hoge besmettingscijfers. En dat betekent dat het extra 

belangrijk is dat we ons allemaal aan de basismaatregelen houden. In deze brief willen 

we graag informeren wat de versoepelingen voor jou als gebruiker betekenen. 

 

Basisregels 

 

 

Mondkapjesplicht  

Het dragen van een mondkapje is verplicht op alle publieke locaties binnen. Dit geldt als je in 

beweging bent én als je ergens zit of staat. Als je zit en 1,5 meter afstand houdt tot anderen 

dan mag het mondkapje af.  

 

Coronatoegangsbewijs 

Een coronatoegangsbewijs is verplicht en mag alleen gebruikt worden bij: 

• Georganiseerde kunst- en cultuurbeoefening voor iedereen vanaf 18 jaar. 

• Georganiseerde sportbeoefening voor iedereen vanaf 18 jaar. 

• Voor het bezoek aan een culturele activiteit/evenement voor iedereen vanaf 13 jaar. 

Als gebruiker ben je verantwoordelijk voor de check aan de deur bij de zaal. QR-code en ID 

moeten dan beide gecontroleerd worden.  

 

Horeca geopend 

De horeca mag weer open. Dat betekent dat ook de bar in het buurtcentrum weer gebruikt 

mag worden tot 22.00 uur ’s avonds. Houd er rekening mee dat wij tijd nodig hebben om de 

bar weer in te richten en onze inkoop op orde te krijgen. Omdat wij als buurtcentrum binnen 

de cruciale beroepsgroep sociaal werk vallen, mag hiervoor geen coronatoegangsbewijs 

gevraagd worden. 
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Wijzigingen contactpersoon buurtcentra 

Ook informeren we je dat een aantal sociaal beheerders per 1 februari 2022 van werkplek 

verandert. We doen ons uiterste best te zorgen voor een soepele en geruisloze overgang.  

Een nieuw contactpersoon betekent naast elkaar leren kennen ook andere creatieve ideeën 

om het buurtcentrum nog meer te laten bruisen. We kijken ernaar uit! In de bijlage tref je de 

lijst aan welke contactpersoon waar zit per 1 februari.  

 

Heb je vragen, neem dan contact op met je contactpersoon bij De Schoor. Samen gaan we 

voor een veilige omgeving waar we elkaar kunnen blijven ontmoeten! Houd goed rekening met 

elkaar. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Ellis de Bruine 

teamleider Buurtgericht werken 

 

 

 

mailto:info@deschoor.nl

