De uiteindelijke definitieve regels (d.w.z. inclusief eventuele aanpassingen na uw
input) zullen wij aan de eigenaren van de strandhuisjes middels mail vooraf, d.w.z.
voordat zij nadere of eerste stappen op het strand zullen zetten, communiceren.
Protocol gebruik van de strandhuisjes.
1. Voor het aantal personen dat bij elkaar mag verblijven volgen we de richtlijnen
van het RIVM, waarbij de 1,5 meter afstand te allen tijde leidend is.
Volgens de richtlijnen van het RIVM is het toegestaan om naast de leden binnen zijn
of haar huishouden, max 3 bezoekers te ontvangen. Dat willen wij voor de
strandhuisjes met inbegrip van de terrassen en de ruimte eromheen beperken tot
max 2 bezoekers.
2. Het verbod op samenkomsten is uiteraard onverminderd van toepassing op
het strand. Groepen van 3 of meer personen die geen 1,5 meter
afstand houden zijn dus niet toegestaan.
3. De strandhuisjes worden alleen gebruikt door de eigenaren en de leden binnen
zijn of haar huishouden,
d.w.z. worden niet verhuurd of in gebruik aan derden gegeven.
4. De boodschap aan de gebruikers zal telkens weer zijn, dat als iemand koorts
heeft of verkouden is hij/zij niet naar het strand komt en thuis blijft. Dit geldt
ook voor alle gezinsleden.
5. Wij zullen er voortdurend op aandringen dat men op elkaar let. De meesten
komen al jaren op het strand en men kent elkaar. Wij spreken elkaar aan op
het naleven van de regels.
6. Omdat er controle mogelijk moet zijn om vast te stellen wie in de huisjes
verblijven moeten mensen zich kunnen identificeren. Ons advies is om een
(kopie) van legitimatie beschikbaar te hebben in het huisje.
7. Wij zullen benadrukken dat men er rekening mee moet houden dat als men
zich niet aan de regels houdt er, naast gezondheidsrisico’s, consequenties
aan vast kunnen zitten. Niet alleen voor jezelf maar ook voor de andere
strandhuisjes gebruikers. Gebruik je gezond verstand.
8. Handhaving van de bovenstaande regels zal zoals geschreven in de eerste
plaats door sociale controle gedaan worden. Daarnaast zal de exploitant ook
controleren en zo nodig optreden om mensen te corrigeren.
9. Als onverhoopt blijkt dat in geval van afwijking van de regels het aanspreken
van andere eigenaren van strandhuisjes niet kan of geen effect sorteert, dan
zal degene die dat vaststelt de exploitant informeren die, al naar gelang de aard
en omvang van de overtreding, de betrokkenen zal aanspreken en/of
handhaving zal inschakelen.
10. De exploitant heeft op basis van de huurovereenkomst tussen exploitant en
eigenaar om privaatrechtelijk op te treden bij overlast (wanprestatie huurder).
11. Als officiële handhavers in het kader van hun controle en handhaving op voor
hen onduidelijke situaties stuiten, bijvoorbeeld over wie de eigenaren zijn, wie
de bezoekers etc., dan kunnen ze contact opnemen met de exploitant die dat
inzichtelijk zal maken.
12 N.B. Bij recreatie in of bij de kleinere huisjes zal men bij gebruik van twee huisjes
naast elkaar, een windscherm aan het huisje plaatsen als afscheiding met een
hoogte van minimaal 1m40 en een lengte van 2 meter. Dit betreft de kavels 7, 8b, 9a.
Mocht handhaving constateren dat deze maatregel niet werkbaar is, dan (verwijderen
en vervangen door) zullen wij opnieuw in gesprek gaan met de gemeente over
passende maatregelen zoals bijvoorbeeld het verhogen van windschermen, om en
om (lees voor en achter zitten) of 50% bezettingsgraad van de betreffende
strandhuisjes.

