BIJZONDER INTERN REGLEMENT
VEILIGHEIDSMAATREGELEN COVID 19
REV. 2

In uitvoering van de opening van de jachthavens vanaf maandag 04 Mei 2020 conform de
gepubliceerde bepalingen van de FOD Mobiliteit, de toegang tot tweede verblijven en
campings voor eigenaars vanaf 21 Mei 2020, de verdere versoepelingen vanaf 08 Juni 2020
en de verdere toelichting dienaangaande door het crisiscomité, werd door het
bestuursorgaan van de VVW Westhoek ten behoeve van haar leden onderstaand bijzonder
intern reglement uitgevaardigd waarnaar de leden / booteigenaars zich dienen te gedragen.

1. TOEGANG.
Aan de leden / booteigenaars wordt vanaf 04 Mei 2020 het bezoek aan hun boot
toegestaan, dit met het oog op het varen, vaarklaar maken en het uitvoeren van
onderhoudswerkzaamheden. Dit toegangsrecht is uitsluitend voorbehouden aan
leden / booteigenaars welke onder hetzelfde dak wonen. Het overnachten op de
boot voor leden / booteigenaars welke onder hetzelfde dak wonen is toegestaan. Het
ontvangen van bezoekers is toegestaan binnen de beperkingen opgelegd door het
crisiscomité en is qua aantal beperkt tot personen welke tot dezelfde geselecteerde
‘bubbel’ behoren. Bezoeken van ‘derden’ welke niet onder de bepalingen van de
‘bubbel’ vallen zijn NIET toegestaan. Inbreuken vallen onder de sancties voorzien
door de nationale COVID 19 bepalingen.
Alle overige bepalingen inzake ‘social distancing’ en bijzondere hygiënemaatregelen
blijven gelden.

2. HAVENKANTOOR
Het havenkantoor zal toegankelijk zijn binnen het aan het havenkantoor
aangebrachte uurrooster. In dringende gevallen kan telefonisch contact opgenomen
met de havenmeester. (0486 15 95 89)
Bezoeken aan het havenkantoor zijn toegestaan onder de hiernavolgende
voorwaarden:
a/ Slechts één bezoeker wordt in het havenkantoor toegelaten.
b/ Het ontsmetten van de handen bij het betreden van het havenkantoor is verplicht.
Een dispenser met ontsmettingsgel is dienaangaande bij de ingang van het kantoor
voorhanden.
c/ Iedere bezoeker dient een mondmasker te dragen en de ‘social distancing’ van 1,5
meter strikt te respecteren.

3. PONTONS
Op de pontons dient de social distancing van 1,5 meter strikt gerespecteerd.
Om op een veilige wijze de pontons te betreden wordt voorrang gegeven aan leden /
booteigenaars die het ponton verlaten. De zijpontons kunnen eveneens gebruikt om
op veilige wijze elkaar te kruisen.
De berichtgeving aangaande de ‘social distancing’ op de pontons wordt ter hoogte
van elk ponton vermeld. (‘Houd voldoende afstand’, ‘Gardez une distance suffisante’,
‘Keep a safe distance’ 1,5 M)

4. SANITAIRE VOORZIENINGEN
De toiletten zullen tussen 10.00- uur ‘s morgens en 17.00- uur ’s avonds open zijn
mits in acht name van het hiernavolgende:
a/ Slechts één persoon mag zich in de toiletruimte bevinden.
b/ Het ontsmetten van de handen voor én na het toiletbezoek is verplicht. Een
dispenser met ontsmettingsgel is voorhanden aan de toegangsdeur.
c/ Het dragen van een mondmasker bij toiletbezoek is verplicht.
OPGELET: de douches blijven tot verdere berichtgeving NIET TOEGANKELIJK.

5. DE ARK
De ARK en de speelweide zullen vanaf vrijdag 12 juni 2020 opnieuw toegankelijk zijn
voor leden en bezoekers.
De voorwaarden opgelegd aan de uitbaters van cafés en restaurants zijn onverkort
van toepassing op de ARK en eenieder dient zich te gedragen naar de instructies
welke hij bij zijn/haar bezoek vanwege de uitbater en zijn personeel ontvangt.
Bij voorkeur reserveren op 0479 48 64 66. Groepen van meer dan 10 personen zijn
vooralsnog niet toegelaten.
OPGELET! Nu de Ark en de speelweide vanaf 12 Juni 2020 opnieuw open zijn
wordt aan alle leden en bezoekers van onze haven gevraagd uitermate
voorzichtig te zijn en snelheid aan te passen in de buurt van de Ark. Kinderen
zijn immers onvoorspelbaar.

6. ANDERE VOORZIENINGEN
a/ Wassalon: het wassalon blijft tot verdere berichtgeving dienaangaande gesloten.

b/ Containerpark: het containerpark zal vanaf 06 juni 2020 tussen 10.00- uur ’s
morgens en 17.00- uur ’s avonds open zijn. De richtlijnen aangaande selectief
deponeren van huisvuil dienen strikt gerespecteerd. Het is ten strengste verboden
afval aan de ingang van het containerpark te deponeren. Buiten de openingsuren
van het containerpark kan huisvuil gedeponeerd in de ondergrondse containers
welke op diverse locaties in Nieuwpoort voorhanden zijn. Glas, papier en karton zijn
kosteloos, restafval kost 0,50 Euro voor een zak van 20 liter. Adressen van
ondergrondse containers worden aan de ingang van het containerpark uitgehangen.
Het niet respecteren van deze richtlijnen heeft tot gevolg dat het containerpark door
de havenmeester opnieuw dient gesloten.

7. TOEZICHT – SANCTIES
Het toezicht op de naleving van de in dit bijzonder reglement opgenomen bepalingen
wordt, buiten en naast de controles uitgevoerd door de politiediensten, uitgevoerd
door onze havenmeester, de heer Daniël DEWITTE en diens aangestelden.
De leden / booteigenaars verplichten zich ertoe de raadgevingen en instructies van
de havenmeester of diens aangestelden strikt te respecteren. Bij weigering tot het
opvolgen van de instructies bij vastgestelde inbreuken dienen de politiediensten
hiervan door de havenmeester of diens aangestelden op de hoogte gebracht.

Onderhavig “Bijzonder Reglement veiligheidsmaatregelen COVID 19” blijft integraal gelden
tot verdere versoepeling / verstrenging van de maatregelen door de officiële instanties,
waarna dit reglement eveneens verder kan aangepast.
Kennisgeving aan de leden / booteigenaars geschiedt bij e-mail en door het aanbrengen van
een copie van dit bijzonder reglement aan de ingang van het havenkantoor.
Opgesteld door het bestuursorgaan van de VVW Westhoek op 04 Juni 2020.

Voor de VVW Westhoek,
haar voorzitter,
Willy Bogaert

