
Protocol voor stadswandelingen in Doesburg geldend vanaf 15 juli 2020  

Dit protocol is opgesteld om op een zo veilig mogelijke manier stadswandelingen in 

Doesburg te kunnen uitvoeren in deze tijden van Corona. De richtlijnen van het RIVM en de 

geldende noodverordening vanuit de Veiligheidsregio Gelderland Midden en Gemeente 

Doesburg zijn de leidraad voor het opstellen van dit protocol.  

Stadsgidsen en deelnemers aan stadswandelingen worden vooraf en tijdens de activiteit 

verplicht zich aan dit protocol te houden.  

Algemeen 

 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.  

• Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 

 • Was vaak uw handen met zeep. 

 • Schud geen handen. 

 • Houd altijd 1,5 meter afstand van anderen. 

 Boeking  

• Stadswandelingen vinden uitsluitend plaats op basis van reservering.  

• Voordat een (groeps)boeking aangenomen wordt, moet duidelijk zijn hoe de groep is 

samengesteld. Hoeveel huishoudens/adressen. 

• Betaling dient te gebeuren via bankoverschrijving. U ontvangt een factuur per mail. 

• Een groep bestaat uit maximaal 6 personen. Met de stadsgids erbij zijn dit 7 personen. Bij 

meer deelnemers verdelen wij de groep over meer gidsen 

• Als een groep uit een huishouden/een adres komt dan mag de groep uit maximaal 8 

personen bestaan. Met de stadsgids erbij zijn dit 9 personen.  

• Contactpersoon krijgt vooraf per mail dit protocol toegestuurd. Verwacht wordt dat de 

contactpersoon van een groep dit met de deelnemers deelt. 

 • Door mee te gaan met de stadswandelingen stemmen deelnemers in met het protocol.  

• Wanneer een deelnemer verkoudheidsklachten vertoont of er zich een andere situatie 

voordoet die COVID-19 gerelateerd is, moet er contact opgenomen worden met de VVV. 

Samen kan er worden gekeken naar een gepaste oplossing.  

 

 

 

 

 



Bij begin van de wandeling 

• De deelnemers aan een wandeling zijn niet eerder dan 10 minuten van tevoren aanwezig 

en wachten buiten. Contactpersoon meldt zich binnen in de winkel en gaat vervolgens weer 

naar buiten. Eventueel bezoek aan de winkel alleen volgens richtlijnen van de VVV winkel. 

 • De stadsgids verklaart dat hij/zij gezond is als hij/zij een stadswandeling uitvoert. 

 • De stadsgids stelt een aantal controlevragen om vast te stellen of de stadswandelingen 

door kan gaan op basis van de maatregelen van het RIVM en dit protocol. U kunt alleen 

deelnemen als u geen corona gerelateerde klachten heeft. Als de gids een vermoeden heeft 

dat er toch iemand bij zit met klachten dan mag hij alsnog deze deelnemer uitsluiten of 

besluiten de wandeling niet door te laten gaan of deze deelnemer uit te sluiten. 

 • De stadsgids vraagt bij de aanvang opnieuw wie bij welk huishouden hoort (zodat hij weet 

wie wel dichtbij elkaar mogen lopen en wie niet) en legt even de gang van zaken uit. 

• Volg ten alle tijden de instructies van de stadsgids op. 

 • Deelname is op eigen risico: de stadsgids en de VVV aanvaarden geen aansprakelijkheid.  

Tijdens de stadswandeling. 

 • Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar en van de stadsgids. Spreek elkaar, indien nodig, 

hierop aan. Eventuele boetes zijn voor eigen rekening. 

 • De gids zal de wandeling beëindigen als deelnemers zich onvoldoende houden aan de 

richtlijnen, aan de voorschriften van de overheid of aan de aanwijzingen van gids of als de 

gids zich onveilig voelt.  

• Het is voor een stadsgids lastig te bepalen wie een gezamenlijke huishouding vormen. Laat 

vooraf duidelijk weten aan de stadsgids dat je tot een gezamenlijke huishouding behoort. 

 • Geef elkaar en anderen de ruimte. De stadsgids zoekt rustige plekken in de stad op. Dit 

betekent ook dat het niet altijd mogelijk is om uitleg te geven op de plek waar de 

bezienswaardigheid zich bevindt. 

 • Het kan voorkomen dat het door drukte niet mogelijk is om een specifieke plek in 

Doesburg in de stadswandeling op te nemen. De stadsgids bepaalt de route altijd van 

moment tot moment om zo drukke plekken te voorkomen. Er wordt nergens naar binnen 

gegaan. 

 Annulering groep, gids of deelnemer  

• Het kan voorkomen dat de stadsgids de stadswandeling moet annuleren wegens het zelf 

hebben van klachten die op Corona wijzen. De VVV zal op zoek gaan naar een andere gids en 

mocht dat niet lukken wordt de wandeling kosteloos geannuleerd. 

 • Het kan ook voorkomen dat een deelnemer of een aantal deelnemers niet aan een 

stadswandeling kan deelnemen wegens klachten die op Corona wijzen. Deze personen 

kunnen ook kosteloos hun wandeling annuleren. 



Tot Slot 

De gidsen van de VVV Doesburg zijn allemaal vrijwilligers die met veel plezier en vakkundig 

hun wandelingen verzorgen. Dit is in de corona tijd geen makkelijke opgave. Zij verzorgen, 

ook in deze tijd, de wandeling op basis van vrijwilligheid. 

We gaan er dan ook van uit dat tijden de activiteit de deelnemers de aanwijzingen van de 

gids ter harte nemen zodat iedereen van een mooie wandeling kan genieten. 

 

Het protocol is geldig vanaf 15 juli 2020. 

 

 

 

 


