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Haren,  27 mei 2020 
 
Geachte bewoners en contactpersonen, 
 
In de nieuwsbrief van 20 mei jl. heb ik u geïnformeerd over de versoepeling van de 
bezoekregeling. Hierop hebben wij veel reacties ontvangen. De reacties variëren van enige 
angst voor een mogelijke toename van het besmettingsrisico, tot blijdschap dat er nu weer 
enig contact mogelijk is.  
 
Naar buiten 
Met het mooie weer in het vooruitzicht hebben velen van u kenbaar gemaakt erg graag naar 
buiten te willen om een wandeling buiten het terrein van Westerholm te kunnen maken.  
Zoals u weet baseren wij onze maatregelen steeds op de landelijke richtlijnen die wij 
ontvangen. Gelukkig zijn deze richtlijnen sinds onze berichtgeving vorige week weer 
aangepast en maken een wandeling mogelijk. 
 
Wandeling 
Daarom kunt u ingaande a.s. vrijdag 29 mei uw vaste bezoeker ontvangen op uw appartement 
of u kunt een wandeling buiten maken. Daarbij gelden de volgende voorwaarden: 

- Uw bezoeker voldoet aan alle richtlijnen zoals genoemd in de nieuwsbrief van  20 mei. 
- U en uw bezoeker houden 1,5 meter afstand tot elkaar en tot andere burgers. 
- U en uw bezoeker bezoeken geen drukke plekken. Dat betekent in de praktijk niet naar 

het centrum, geen terras bezoeken, geen winkel of restaurant bezoeken en ook geen 
bezoek afleggen bij iemand thuis. Kortom, gewoon een blokje om.   

- U bent weer terug op Westerholm op het afgesproken tijdstip . 
 

Ook heeft een aantal van u de wens uitgesproken om zelfstandig een wandeling rondom 
Westerholm te kunnen maken. Om die reden zijn wij met de gemeente in gesprek over een 
tijdelijke afsluiting van het voetpad langs de Westerse Drift en de Irenelaan voor publiek. 
Mocht dit tot positieve resultaten leiden dan zullen wij u hierover informeren. 
 
Hoe gaat het verder 
Landelijke richtlijnen worden op basis van voortschrijdend inzicht voortdurend aangepast. Als 
deze eerste stap in de versoepeling goed uitpakt, zal verdere verruiming plaatsvinden. Het 
gaat daarbij steeds om vrijheid versus veiligheid. Onze inzet is erop gericht om het mogelijk te 
maken dat meerdere bezoekmomenten mogelijk zijn en dat de òf-òf-keuze (tussen naar 



 
 Westerholm, al 90 jaar Wonen met een Plus 2 

 

buiten gaan of een bezoek op het appartement ontvangen) een èn-èn-keuze wordt. Uiteraard 
voor zover dit past binnen de landelijke richtlijnen. 
 
Moreel appèl 
Mocht het zo zijn dat er een Coronabesmetting optreedt, dan wordt de versoepeling stop 
gezet. De versoepeling gaat uit van vertrouwen dat iedereen zich houdt aan de richtlijnen 
zoals geformuleerd in de nieuwsbrieven. En aan de richtlijnen die de medewerker van 
Westerholm u en uw bezoeker meegeeft op het moment dat het bezoek plaatsvindt. 
Verruiming van de bezoekregeling betekent een grotere vrijheid en een grotere 
verantwoordelijkheid van ons allen. Ik heb het vertrouwen dat we in staat zijn  om hierin 
samen op te trekken. 
 
In de verwachting u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Dineke Katerberg 

directeur-bestuurder 
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