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Nieuwsbrief 2020-5 
 
Beste buurtbewoners in Veenendaal-West, 
 
Wij hopen dat u in goede gezondheid de zomer bent doorgekomen.  
 
Het coronavirus heeft zich van de zomer rustig gehouden maar steekt nu weer flink de kop op. Zo 
lang er geen vaccin is, zal de pandemie waarschijnlijk niet verdwijnen. 
 
In verband met deze situatie hebben wij ons als bestuur gebogen over de vraag wat te doen met het 
winterprogramma. Het zomerprogramma hebben we al helemaal af moet blazen en het zou fijn zijn 
als de ontmoetingen met leeftijdgenoten weer aan zouden kunnen vangen. 
 
Wij hebben echter na uitvoerig overleg besloten om het winterprogramma niet te starten. Als bestuur 
hebben wij een zorgplicht ten opzichte van onze doelgroep. Uit de cijfers blijkt dat bij besmetting 70-
plussers vaak ernstiger ziek worden, of erger.  
 
Omdat er veel onduidelijkheid is over de risico’s van besmetting, met name met groepen mensen in 
(publieke) binnenruimtes, hebben wij op basis van het voorzorgprincipe besloten om geen risico’s te 
nemen en geen activiteiten in binnenruimtes te starten. Dit ondanks het feit dat het volgens 
verhuurders met in acht name van diverse protocollen wel mogelijk zou zijn. Een ander aspect in de 
overweging was dat het in acht nemen van de protocollen heel veel extra organisatie vraagt en het 
geheel in een weinig sfeervolle en op een geforceerde manier zou gaan verlopen. Maar het 
voorkomen van een besmetting was het hoofdargument. 
Alle activiteiten in de Westerkerk, de Egelantier en ’t Turfke gaan dus niet door. 
 
De huiskamergroepen zijn in principe zelf verantwoordelijk voor hun activiteiten. We gaan er daarbij 
van uit dat zij de richtlijnen van het RIVM zullen hanteren. Dat betekent niet meer dan 6 personen bij 
elkaar, 1,5m afstand en minimaal 5 m2 per persoon beschikbaar. Dat betekent dat een aantal 
groepen niet volledig bijeen kunnen komen en de huiskamer minimaal 30 m2 moet omvatten. In de 
praktijk zal dit betekenen dat alleen de kleine groepen (bridgen met 4 personen, handwerkgroep) 
kunnen doorgaan als de leden hiermee akkoord zijn. 
 
De activiteiten in de open lucht kunnen doorgaan. Gebleken is dat in de open lucht, mits voldoende 
afstand, de kans op besmetting zeer klein is. De wandelgroep is op basis hiervan de zomermaanden al 
hervat (wel vooraf aanmelden in verband met bron-/contactonderzoek indien nodig) en ook het jeu de 
boulen en fietsen kan doorgang vinden.  
 



Voor de goede orde melden we nog dat men in de andere wijken tot andere conclusies is gekomen en 
de binnen activiteiten wel doorgang laat vinden. Dit hangt nog wel af van de vraag of de 
Veiligheidsregio goedkeuring geeft aan deze protocollen. 
 
Wij vinden het heel jammer dat we tot deze conclusie moesten komen. De wekelijkse ontmoetingen 
zullen we missen en dat zal bij velen van u ook zo zijn. Hopelijk wordt er snel een vaccin gevonden 
dat bescherming gaat bieden. 
 
Hoewel er in de zomer niet veel animo voor was, kan het zijn dat in de (lange) winterperiode via de 
website toch contact kan worden gehouden en leuke dingen worden gedeeld. Kijk hiervoor als 
voorbeeld op de websites van Petenbos en Centrum. Mocht u hiervoor ideeën hebben, dan horen wij 
dat graag via ons email adres: wijsmetjewijkwest@gmail.com  
 
Hou intussen zoveel mogelijk (veilig) contact met elkaar en vooral met de mensen die alleenstaand 
zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van Wijs met je Wijk West 
 
 


