
 
 
 
 
 

 
 

Aan alle bewoners op het terrein van  
woon-zorgcentrum Groot Hoogwaak  
 

 

 

Noordwijk, 20 juli 2020 

 

 
Betreft:  Openstelling restaurant per september 2020   
Ref.nr:  20.037-DIR    
 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
In de landelijke persconferentie is aangegeven dat openbare gelegenheden zoals restaurants weer open 
mogen onder bepaalde voorwaarden waarbij altijd sprake is van maatwerk bij de specifieke situatie van 
de locatie. Omdat het restaurant én het zorgcentrum van Groot Hoogwaak in één gebouw zijn 
gehuisvest, hebben we besloten om het restaurant op dit moment nog niet open te stellen voor 
omwonenden. Hetzelfde geldt voor de inpandige kapper, pedicure en de winkel.  
 
De redenen hiervoor zijn:  

 Voorkomen van grotere aantallen mensen tegelijkertijd in het gebouw waar ook het 

zorgcentrum in is gehuisvest (kwetsbare locatie en kwetsbare groep mensen); 

 De volledige openstelling voor bezoek aan de bewoners van het zorgcentrum wordt alleen 

gedaan qua bezoektijden maar nog niet voor wat betreft aantal personen. Dit zal nog even zo 

blijven omdat we bij een eventuele uitbraak mensen moeten kunnen herleiden en informeren 

(hiervoor komt snel een app beschikbaar, hebben we begrepen); 

 In geval van een coronabesmetting of -uitbraak zullen we weer (delen) van het gebouw moeten 

sluiten. 

Ook in de gewone horeca kiezen bedrijven ervoor, tegen wil en dank, om nog niet open te gaan omdat 
alle risico’s en wet- en regelgeving dit onverantwoord maken. We hopen echter zo snel mogelijk in de 
gelegenheid te zijn om ook vanuit ons restaurant weer een bijdrage te leveren aan een fijne 
leefomgeving bij Groot Hoogwaak. 
 
De besluiten rondom de openstelling van ons zorgcentrum worden uiterst zorgvuldig genomen in 
samenspraak met het management, Cliëntenraad en Ondernemingsraad. De huidige fase richt zich eerst 
op de volledige openstelling van het zorgcentrum voor bezoek (nu nog met een maximum van twee 
bezoekers per bewoner). Gaat dit goed dan hopen wij na de zomer (per september) ook weer open te 
gaan met het restaurant.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
We begrijpen uw mogelijke teleurstelling omdat het restaurant een grote sociale betekenis heeft in de 
omgeving, niet alleen voor de bewoners van ons zorgcentrum, maar ook voor de omwonenden.   
We zouden niets liever willen om het restaurant open te stellen maar daarnaast zijn we 
verantwoordelijk om te zorgen voor een veilige omgeving voor onze bewoners en het bezoek aan hen.  
We vragen u daarom om nog even geduld te hebben.  
 
Gaat de volledige openstelling voor bezoek goed, dan kunnen we de laatste beperking in de 
bezoekregeling in zijn geheel laten vervallen en ook het restaurant weer openen voor iedereen.  
 
We danken u voor uw begrip.  
 
Heeft u vragen naar aanleiding van de berichtgeving? Dan kunt u mailen naar: 
secretariaat@groothoogwaak.nl  
 
Met vriendelijke groet, 

 
Henny Roos 
Directeur-bestuurder 
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