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Beste bestuurders van de gemeente Stichtse Vecht,
De jachthavens op de Scheendijk in Breukelen zouden graag toestemming krijgen om onze
centrale toiletvoorzieningen en te heropenen voor de watersporters.
Onderstaand vindt u ter informatie een bericht van onze branche organisatie Hiswa- Recron met
een persbericht dat in Friesland de centrale toiletvoorzieningen per direct weer mogen openen.
Naar aanleiding hiervan verzoeken wij u medewerking te verlenen om de veiligheidsdienst regio
Utrecht aan te sporen om ook voor onze jachthavens, dan wel de gehele gemeente Stichtse
Vecht, hun verbod gebruik de centrale toiletvoorzieningen te herzien.
Nu onze toiletvoorzieningen afgesloten zijn doen de mensen hun behoefte in de natuur, langs de
wallenkant, op de eilanden in de bosjes enz. Dit alles kan en mag toch niet de bedoeling zijn en
geeft bovendien erg veel vervuiling in de natuur.
Hopende op uw medewerking in deze verblijf ik,

Met vriendelijke groet, Barbara van Heusden
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LOBBYRESULTAAT
Centrale toiletvoorzieningen mogen per direct weer
open in Friesland
De Veiligheidsregio in Friesland heeft de oproep van HISWA-RECRON gevolgd om de
toiletten in de centrale sanitaire gebouwen op jachthavens, campings, vakantieparken
e.d. per direct weer open te stellen. Let op, deze opening geldt uitsluitend voor de
toiletvoorzieningen en niet voor de washokken en de douches die, tot nader order, nog
steeds gesloten moeten blijven. Uiteraard moet je wel een mogelijkheid aanbieden voor
het handenwassen.
Een mooi lobby resultaat volgens regiomanagers Jan Ybema en Petra Ellens. De afgelopen
weken hebben we niet alleen intensief contact gehad met de Veiligheidsregio, maar
hebben we ook alle wethouders in het noorden persoonlijk benaderd om ons hierin te
ondersteunen. De argumenten waren uiteraard dat we hiervoor veiligheidsprotocollen
hebben klaarliggen maar ook dat we zien dat er een onhoudbare situatie ontstaat op het
gebied van hygiëne waardoor mensen juist ziek zullen worden als de toiletten gesloten
moeten blijven.
Ook de oproep onder alle noordelijke HISWA-RECRON leden om contact op te nemen
met hun verantwoordelijke wethouder of burgemeester heeft echt geholpen. Velen
hebben gebeld en zelfs bestuurders uitgenodigd op hun bedrijf om te laten zien dat er
goed over is nagedacht om dit veilig binnen de 1.5 meter te kunnen doen. Dit betekent
dat de HISWA-RECRON protocollen op dit punt in werking kunnen worden gesteld. Deze
kun je vinden in de kennisbank. Juist de zorgvuldigheid van deze protocollen én de
betrouwbare informatievoorziening op HISWARECRON.nl heeft ertoe bijgedragen dat de
Veiligheidsregio in Friesland van mening is dat deze stap gezet kan worden. In formele zin
staat dit punt niet in de nieuwe Noodverordening beschreven maar geldt als een
beleidsbeslissing die door voorzitter van de Veiligheidsregio Friesland is goedgekeurd. We
zijn blij dat de kwaliteit die jullie aan de gasten willen leveren hiermee kan worden
verbeterd. HISWA-RECRON is op dit moment ook bezig met lobbyen bij
de Veiligheidsregio's Groningen en Drenthe, in het bericht hieronder is te lezen wat
hiervan de vooruitgangen zijn.
Op naar de volgende stap!

Geert Dijks, directeur HISWA-RECRON, is trots op dit lobbysucces van het regioteam en
de leden die hierbij betrokken zijn geweest. “Voor de bedrijven in Friesland is dit goed
nieuws. We blijven natuurlijk contact houden met alle veiligheidsregio’s om aan te tonen
dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om veilig sanitaire faciliteiten aan te bieden”.

Groningen en Drenthe laten privé gebruik
sanitairgebouw toe
In de veiligheidsregio’s Groningen en Drenthe is door lobby van HISWA-RECRON regio
Noord ook een versoepeling van kracht met betrekking tot toegang en gebruik van
sanitaire gebouwen.
In Groningen is het toegestaan douchecabines en toiletunits welke van buiten af
bereikbaar zijn aan te bieden exclusief aan één huishouden. Zo is er immers geen sprake
van gemeenschappelijk gebruik.
In Drenthe geldt dezelfde regeling maar mogen deze privé units zich wel in het sanitaire
gebouw bevinden.
Verder heeft Groningen nog een nadere toelichting gegeven over de wijze waarop
groepsaccommodaties aan meerdere huishoudens gecompartimenteerd accommodatie
kunnen bieden inclusief het gebruik van sanitair.
Er zijn aanzienlijke verschillen tussen Friesland, Groningen en Drenthe. De 25
veiligheidsregio’s vergaderen aanstaande maandag weer en naar alle waarschijnlijkheid
komt er dinsdag nieuwe informatie vrij.

Protocollen en infographics
HISWA-RECRON heeft voor meerdere sectoren protocollen ontwikkeld die door de
veiligheidsregio’s worden gezien als dé standaard voor de watersport- en recreatiesector.
Dat blijkt ook wel uit de contacten met de veiligheidsregio in Friesland. Samen met 150
ondernemers uit zeven sectoren en in afstemming met de Veiligheidsregio’s zijn deze
protocollen gemaakt, exclusief voor leden van HISWA-RECRON. Door deze protocollen na
te leven, laat je zien dat je verantwoord open bent of kunt gaan. Je kunt de protocollen
hier downloaden.
Communicatietoolkit
Om je gasten, klanten, medewerkers goed te informeren over het coronaprotocol, is er
een speciale communicatietoolkit beschikbaar. De middelen in deze toolkit kun je gratis
downloaden en/of printen, en gebruiken in je bedrijf waar je maar wilt. Bij de entree, bij
het sanitairgebouw of op je website. Zo laat je zien dat jouw bedrijf veilig werkt en goed
de regels hanteert. Het gaat onder andere om stickers, infographics en online banners.
De communicatietoolkit wordt direct beschikbaar op het moment dat je de
akkoordverklaring accepteert. De toolkit is hier te vinden.
Tutorials
HISWA-RECRON is bezig met het ontwikkelen van tutorials voor ondernemers en gasten.

In deze tutorials word je meegenomen door de protocollen. Een korte, maar krachtige
manier om over de protocollen te communiceren richting de gasten. Deze tutorials zijn
binnenkort beschikbaar. Uiteraard houden we je op de hoogte zodra dit online staat.
NAAR DE PROTOCOLLEN
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