
Betreft: Statement huidige maatregelen
voor het wijkcentrum, omtrent COVID-19.

Alphen aan den Rijn, 1 december 2021

Beste lezer,

Naar aanleiding van de huidige maatregelen omtrent COVID-19 willen wij een aantal zaken

ophelderen betreft de regelgeving voor de buurthuizen. Zoals eerderdaags is afgekondigd door

de Rijksoverheid geldt er sinds zondag 28 november 05.00 uur de nieuwe maatregelen, zoals een

vervroegde lockdown naar 17.00 uur. Door de opsommende maatregelen blijkt er dat er meer

behoefte is naar duidelijkheid, met name voor de buurthuizen. Alsmede is er ook verwarring

ontstaan door onze statements dat reeds op onze social media is geplaatst, betreft annulering

activiteiten door huidige maatregelen COVID-19. Op 30 december jl. heeft het ministerie van

Volksgezondheid, Welzijn en Sport tezamen met de belangenorganisaties LSA Bewoners en

SociaalWerk Nederland hernieuwde maatregelen ontworpen specifiek voor de

(maatschappelijke) buurthuizen.

Uit het uitsluitsel van de eerder genoemde partijen is naar voren gekomen dat de buurthuizen

uitgezonderd worden van de vervroegde lockdown. De buurthuizen waaronder wijkcentrum Kaju

Putih mogen zijn activiteiten blijven doorzetten tot na 17.00 uur, dit geldt enkel voor de

maatschappelijke activiteiten en voor de meest kwetsbare groepen. Dat betekend dat enkele

activiteiten van de stichting Kaju Putih wél door kunnen gaan, maar wordt de horeca van het

wijkcentrum na 17.00 uur gesloten.

Daarnaast wordt er wel van ons verwacht dat we als buurthuis ons wel moeten houden aan de

basisregels en de aanvullende maatregelen dat specifiek gelden voor de buurthuizen. Dit zijn

maatregelen zoals:

● 1,5 meter wordt zoveel mogelijk gewaarborgd;

● Bezoekers hebben een vaste zitplaats;

● Bezoekers dragen een mondkap bij verplaatsing, bij het zitten mag de mondkap af;

● Bezoekers blijven thuis blij klachten;

● Buurthuis zorgt voor voldoende frisse lucht;



Tot op heden geldt er nog steeds een uitzondering op de (CTB) coronatoegangsbewijs voor de

buurthuizen, dit geldt enkel voor een beperkt aantal activiteiten, met name de maatschappelijke

activiteiten hiervoor is géén CTB voor nodig.

We hopen u hiermee afdoende mee te hebben geïnformeerd. Mocht stichting Kaju Putih uit

veiligheidsredenen haar activiteiten zullen doen staken dan zal dit via onze officiële kanalen

kenbaar worden gemaakt. Bij vragen kunt u contact opnemen met Leandro Luhulima per email

via leandro@kaju-putih.nl of Danielle de Fretes-Halauwet via danielle@kaju-putih.nl.

Met vriendelijke groet,

Stichting Kaju Putih “Wijkcentrum Kaju Putih”

Dennenlaan 3

2404 BX Alphen aan den Rijn
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