
 

MAATREGELEN CORONA-CRISIS STICHTING JACHTHAVEN KETELMEER  01-04-2020 

Altijd 

• Alle door de Rijksoverheid, de Veiligheidsregio Flevoland, de Gemeente Dronten en het RIVM 
ingestelde maatregelen zijn onverkort van kracht (o.a. 1,5 m afstand) binnen de gehele haven, 
het gehele haventerrein, en haar directe omgeving. 

• Het is uw eigen verantwoordelijkheid altijd over de laatste stand van zaken geïnformeerd te 
zijn. 

• Om zo min mogelijk verplaatsingen in het land te hebben, blijft u zoveel mogelijk thuis. Af en 
toe buiten, (of op de boot), een frisse neus halen mag, indien u alle ver- en geboden en 
voorschriften nadrukkelijk in acht neemt.  Dit geldt t/m 28 april en mogelijk langer. 

• Als u kucht/hoest of verkouden bent, mag u niet naar buiten. U bent dan ook niet welkom in de 
Jachthaven en haar directe omgeving. Bij koorts van één van de leden van het huishouden, 
moet het volledige huishouden thuisblijven.  

• Ligplaatshouders mogen alleen komen als ze eigen sanitair aan boord hebben. U kunt zgn. 
“zwart-water” aftanken op de blauwe fecaliën-tank, óf op een andere “groene wijze” uw afval 
deponeren in de afvalcontainer. Zie :  Care Bag Droogtoilet Systeem 

• Het legen van chemische toiletten is niet toegestaan; het toilet/douchegebouw is gesloten. 
• De ligplaatshouder mag mét de personen met wie hij/zij een gezamenlijk huishouden vormt, 

geen bezoekers (daggasten) aan boord ontvangen. 

 

In de openbare ruimte 

• Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand van anderen. Als zeiler weet u als géén ander wat 5 
foot is! Deze 1,5 m grens geldt óók op de steigers, voor het Ketelbankie en het gehele verdere 
haventerrein en haar omgeving! 

• Beperk uw “steiger-verkeer” tot hetgeen écht noodzakelijk is. 
• Er geldt een samenscholingsverbod: u mag met niet meer dan 2 andere personen bij elkaar én 

op tenminste 1,5 m afstand van elkaar staan. Bij overtreding kan dat leiden tot een boete die 
op kan lopen tot 400 euro en zal de haven op last van de overheid worden gesloten! 

• De haven is gesloten voor passanten. 
• Het water-speelvlot en de trampoline zijn gesloten. 
• Gebruik de hygiëne middelen die wij u op diverse plaatsen aanbieden. 
• Als u gebruik maakt van de havenkarren, of de waterslangen, dan doet u dit met hygiënische 

handschoenen. 
• Als u gebruik wilt maken van onze blauwe fecaliën pomp, bel dan vóór gebruik naar de (hulp-) 

havenmeester, voor afstemming. Gebruik altijd handschoenen, houd 1,5 m afstand, en houd 
deze plaats schoon. Onze (hulp-) havenmeesters zullen u zoveel als mogelijk is assisteren. 

• De sanitaire ruimten en overige voorzieningen zijn helaas gesloten.  
• Beperk het beroep dat u doet op de (hulp-)havenmeester(s).  Maak daartoe tevoren afspraken : 

06-21 63 52 63, of via de mail : info@jachthavenketelmeer.nl.  Houd gepaste afstand! 
• Wij wijzen u erop dat gebruikers van de haven uitsluitend in geval van een nood gebruik kunnen 

maken van huisartsenzorg, zoals vermeld op het mededelingenbord. U dient vooraf te bellen 
met de huisartsenpost. 

• Het is verboden zgn. “zwart-water” te lozen in de haven of in het Ketelmeer. 
 
Het bestuur én onze havenmeester(s) doen er zoveel mogelijk aan om een beperkt bezoek op 
verantwoorde wijze mogelijk te maken. Wij vragen u met klem daarin uw eigen verantwoordelijkheid 
te nemen, zodat havenmeester(s) u daarop niet behoeven aan te spreken.  
 
Ketelhaven, 01-04-2020         Bestuur Stichting Jachthaven Ketelmeer 
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