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IN DIT DOCUMENT VINDT U PER DAG DE UPDATES VAN DE MAAND APRIL
I.V.M. HET CORONAVIRUS

Update donderdag 30 april (2)
1.1

Nieuwe noodverordening per 29 april 2020

In onderstaande noodverordening zijn maatregelen opgenomen waaraan alle inwoners,
verenigingen, organisaties/instellingen en ondernemers in de regio Midden en West-Brabant
zich moeten houden. De noodverordening heeft een toelichting (Q&A) om daarmee
antwoord te geven op de nodige vragen die zijn gerezen na de persconferentie van 21 april
2020.
1.1.1

PDF

Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant 29 april 2020
(PDF, 224.97 KB) Bestand voorlezen

1.1.2

PDF

Q&A Noodverordening 29 april 2020 (PDF, 130.19 KB) Bestand

voorlezen

Sinds 29 april is in Midden- en West-Brabant en dus ook in Drimmelen deze aangepaste
noodverordening van kracht. Na de persconferentie van 21 april zijn er in de Veiligheidsregio
nog aanvullende besluiten genomen en die punten lichten we hieronder nog extra toe.
1.1.3

Verbod op recreatief nachtverblijf is opgeheven

Via de nieuwe noodverordening is besloten om vanaf 29 april het verbod op recreatief
nachtverblijf op te heffen.
Dat betekent dat op een camping of vakantiepark verblijven met uw eigen gezin kan en mag.
Met een vriendengroep een huisje of caravan huren is niet toegestaan. Gezamenlijk sanitair
op campings en vakantieparken blijft gesloten. Ook het verbod op samenkomsten blijft
gelden.
Voor het recreatief nachtverblijf gelden de volgende voorwaarden:
•

•

•

Inwoners met een vaste jaar- of seizoenplaats op een camping, of een vaste ligplaats in
een jachthaven mogen in hun huisje, caravan of boot overnachten als ze een eigen
douche en toilet hebben.
Particulieren die een huisje, een ingerichte tent of caravan huren op een camping of
vakantiepark, mogen daar verblijven als de accommodatie een eigen sanitaire
voorziening heeft.
Ook is het mogelijk om met een toercaravan op een camping te staan als hierop een
aparte sanitaire voorziening staat.

•

•
•

1.1.4

Campers met eigen sanitair mogen op een camping of vakantiepark staan. Bij het legen
van het chemisch toilet moeten ze 1,5 meter afstand houden van andere
vakantiegangers.
Overnachten in de camper langs de openbare weg is niet toegestaan.
Supermarkten op campings en vakantieparken mogen open zijn als het mogelijk is om
daar 1,5 meter afstand te houden tussen de klanten. Kan dat niet, dan is er de
mogelijkheid om boodschappen te bestellen en te laten bezorgen. Natuurlijk kunnen
noodzakelijke boodschappen gedaan worden bij de supermarkt in de omgeving.
Non-food op weekmarkt toegestaan

De verkoop van non-food op dag- en weekmarkten in Brabant is weer toegestaan. Dat
hebben de voorzitters van de drie Brabantse veiligheidsregio’s besloten. Voorwaarde is wel
dat op de markten de algemene maatregelen, zoals het houden van 1,5 meter afstand, geen
samenkomsten en de bekende hygiënemaatregelen in acht genomen worden.
------------------------------------------------------------------------Buitensport voor jeugd
We krijgen daarnaast veel vragen met betrekking tot het hervatten van buitensport voor jeugd.
We hebben daarom het volgende document opgesteld met vragen en antwoorden op d it
onderwerp:
PDF Vragen, antwoorden en aandachtspunten m.b.t. hervatten buitensport voor jeugd (PDF,
167.38 KB) Bestand voorlezen
1.1.5
1.2

Update donderdag 30 april (1)

1.3

Aantal besmettingen

1.4

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in onze gemeente is vandaag met 1 gestegen.
Het totaal staat daarmee op 65 inwoners. We wensen deze inwoners veel beterschap.
Het aantal overledenen in onze gemeente als gevolg van het virus is niet veranderd. Het gaat
om 8 personen.
1.5

Update woensdag 29 april (2)

1.6

Ook het college werkt zo veel mogelijk vanuit huis

1.7

Het college van Drimmelen werkt tijdens deze coronacrisis ook zo veel mogelijk vanuit huis
en op die manier gaat het werk gewoon door. Ze praten u daar graag over bij in deze video:

Auteur:
Gemeente Drimmelen
Licentie:
Copyright

Klik op bovenstaande afbeelding of op de volgende link om de video te bekijken:
https://www.youtube.com/watch?v=BHjaG0zQD3M&t=22s
1.8

Update woensdag 29 april (1)

1.9

Geen nieuwe besmettingen

1.10

De situatie in onze gemeente ten opzichte van gisteren voor wat betreft het aantal
vastgestelde besmettingen met het coronavirus is gelijk gebleven. Het totale aantal staat
nog steeds op 64. Ook het aantal overledenen na besmetting met het virus is gelijk gebleven.
Het gaat om 8 personen.
1.11

Update dinsdag 28 april

1.12

Een nieuwe overledene door corona

Ons heeft het droevige bericht bereikt dat opnieuw een inwoner van onze gemeente is
overleden na besmet te zijn geraakt met het coronavirus. Wij wensen de nabestaanden veel
sterkte met dit verlies. Het totale aantal overledenen door corona bedraagt nu 8.
Het aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus in onze gemeente staat sinds
vandaag op 64 personen in totaal.

1.13

Update maandag 27 april

1.14

Aantal besmettingen

1.15

De situatie in onze gemeente ten opzichte van gisteren voor wat betreft het aantal
vastgestelde besmettingen met het coronavirus is gelijk gebleven. Het totale aantal staat
nog steeds op 63. Ook het aantal overledenen na besmetting met het virus is gelijk gebleven.
Het gaat om 7 personen.
Het advies van Burgemeester Gert de Kok: “Blijf thuis, alleen samen kunnen we het
coronavirus bestrijden. Hou afstand, hou contact en hou dit vol.”
1.16

Update zondag 26 april (2)

1.17

Corona in eenvoudige taal

1.18

Op dinsdag 21 april vertelde premier Mark Rutte op televisie over corona. Stichting lezen en
schrijven legt de toespraak van premier Rutte in eenvoudige taal uit op:
https://www.lezenenschrijven.nl/wat-wij-doen/corona-in-begrijpelijke-taal/depersconferentie-van-21-april-in-eenvoudige-taal/
1.19

Update zondag 26 april (1)

1.20

Zevende persoon overleden aan corona in Drimmelen

1.21

Een zevende inwoner uit onze gemeente is vandaag aan de gevolgen van het coronavirus
overleden. Dat droevige nieuws kregen wij vandaag door. We wensen de nabestaanden veel
sterkte toe.
Het aantal personen van wie vast staat dat ze zijn besmet door Covid-19 is momenteel 63.
Dat is 1 persoon meer dan gisteren.
1.22

Update zaterdag 25 april (2)

1.23

Contact tussen burgemeester en getroffenen coronavirus

Burgemeester Gert de Kok geeft aan dat inwoners die te maken hebben met het
coronavirus, contact met hem kunnen opnemen. Het gaat hier om mensen die in het
ziekenhuis zijn beland door het virus, of hun naasten. Of mensen die een dierbare dreigen te
verliezen of hebben verloren door het coronavirus.

Burgemeester Gert de Kok: “Sinds het begin van de crisis heb ik geprobeerd contact te
leggen met mensen die direct of indirect getroffen worden door het virus. Ik kreeg echter
niet alle privégegevens door, en sinds kort krijg ik al helemaal geen details meer door, en
dan valt het niet mee zelf contact te leggen. De gesprekken die ik wèl had, heb ik als positief
ervaren, ik hoop dat degenen die het betrof dat ook vonden. Ik hoop dat mensen die daar
behoefte aan hebben, contact met me opnemen.”
Wie de burgemeester wil spreken kan mailen naar bestuurssecretariaat@drimmelen.nl of
bellen met 140162.
1.24

Update zaterdag 25 april (1)

1.25

Aantal besmettingen

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in onze gemeente is op zaterdag 25 april met 2
gestegen. Het totaal staat daarmee op 62 inwoners. We wensen deze inwoners veel
beterschap.
Het aantal overledenen in onze gemeente als gevolg van het virus is niet veranderd. Het gaat
om 6 personen.
1.26

Update vrijdag 24 april (4)

1.27

Aantal besmettingen

1.28

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in onze gemeente is vandaag gestegen met
één. Het gaat nu om 60 inwoners. We wensen de personen die het betreft veel beterschap.
Het aantal overledenen bij wie is vastgesteld dat dit door het coronavirus komt, is sinds
gisteren ongewijzigd. Het gaat om 6 mensen.
1.29

Update vrijdag 24 april (3)

1.30

Koningsdag = Woningsdag

1.31

Komende maandag 27 april is het Koningsdag. De verjaardag van onze koning is dit jaar
anders dan anders. We zorgen voor elkaar en blijven daarom thuis. Nu ons land te maken
heeft met corona is deze dag omgedoopt tot Woningsdag. Want ook voor die dag geldt: blijf
zoveel mogelijk thuis. Alle activiteiten die normaal gesproken op deze dag plaatsvinden, zijn
afgelast. Er mogen geen vrijmarkten, optredens, evenementen of andere vormen van
samenkomsten worden georganiseerd, ook niet voor kinderen. De Oranjebond verzoekt
iedereen daarom om op 27 april de vlag te hijsen: "Voor de jarige koning en voor elkaar.
Voor het zorgpersoneel, voor de onderwijzers, voor iedereen die zich inzet voor de
samenleving".

Op koningsdagthuis.nl is het nationale programma van Woningsdag te vinden met (live)
beelden van allerlei activiteiten. Zo viert heel Nederland het dit jaar: op afstand, maar toch
samen. U kunt bijvoorbeeld thuis muziek spelen, zelf een oranje tompouce maken of om
16.00 uur de nationale toost uitbrengen op uw balkon.
Let op: alle maatregelen uit de noodverordening gelden ook bij goedbedoelde
ondersteunende creatieve uitingen in de publieke ruimte. Als men muziek wil maken voor
bijvoorbeeld opa en oma in een ouderencomplex, doe dit dan met niet meer dan twee
mensen tegelijk, hou afstand en hou het bij voorkeur kort. Hou dus afstand van elkaar en
zorg dat er geen publiek op afkomt. De richtlijn om anderhalve afstand te houden wordt dan
snel vergeten. De noodverordening is in het leven geroepen om te voorkomen dat het
coronavirus zich verspreidt.
Meer informatie over Koningsdag/Woningsdag is te vinden in onderstaande Q&A:

PDF

Q & A Koningsdag (PDF, 54.83 KB) Bestand voorlezen

1.32

Update vrijdag 24 april (2)
Coronacrisis: beeldbellen om een lintje uit te reiken

Vijf inwoners van de gemeente Drimmelen hebben vandaag bericht gekregen dat ze een
Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Vanwege de coronacrisis heeft burgemeester Gert de
Kok vier van deze mensen op afstand moeten vertellen dat ze zich voortaan Lid in de Orde
van Oranje-Nassau mogen noemen. De burgemeester deed dit bij drie mensen via
beeldbellen en een vierde persoon via ene telefoongesprek. De versierselen zullen op een
later moment worden opgespeld.
Een vijfde inwoner uit de gemeente kreeg zijn lintje op zijn werk in Ridderkerk van de
burgemeester van die gemeente.
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1.33

Update vrijdag 24 april (1)

1.34

Sjors beats corona

1.35

Het platform van Sjors Sportief www.sjorssportief.nl is al jaren een veel gebruikt fenomeen
in onze gemeente en wordt voor de gelegenheid omgedoopt naar ‘Sjors beats Corona’. Dit
platform is er speciaal voor sportaanbieders en basisschooljeugd. Kinderen in beweging
krijgen is het grootste doel en nu nog belangrijker dan ooit.
Vanuit de gemeente Drimmelen doen wij daarom een dringende oproep aan alle
verenigingen/sportaanbieders die zich richten op het organiseren van activiteiten voor
kinderen om hun activiteit onder het project ‘Sjors beats Corona’ snel aan te melden op
www.sjorssportief.nl. Als sportaanbieder levert u zo een belangrijke bijdrage. Tevens is dit
een mooie kans om u te laten zien en wellicht kennis te maken met uw toekomstige leden.
Vanaf 27 april a.s. kunnen ook ouders/ verzorgers hun kinderen inschrijven op deze website
voor de sportactiviteit van hun keuze. Inschrijven via de website is verplicht, zodat
verenigingen rekening kunnen houden met de toeloop van het aantal kinderen.

1.36

Update donderdag 23 april (2)
Zesde persoon in gemeente Drimmelen overleden

Vandaag kregen wij het verdrietige bericht dat een zesde inwoner van de gemeente
Drimmelen is overleden na besmetting door het coronavirus. We wensen de nabestaanden
veel sterkte toe.
Het aantal personen van wie vast staat dat ze zijn besmet door Covid-19 is 59. Dat is 1
persoon meer dan gisteren.
1.37

Update donderdag 23 april (1)
Last onder dwangsom

Deze week is een last onder dwangsom uitgeschreven aan een sportschoolhouder in onze
gemeente. Deze gaf een-op- een training aan een cliënt. De noodverordening van de
Veiligheidsregio's staat dit soort trainingen niet toe.

1.38

Update woensdag 22 april (3)
Persconferentie 21 april over verlenging van de maatregelen

De maatregelen voor de aanpak van het coronavirus worden verlengd. Wel komt er
voorzichtig ruimte voor kinderen en jongeren. Alle informatie over de maatregelen en de
uitzonderingen kunt u vinden op:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/21/maatregelen-corona-verlengd
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1.39

Update woensdag 22 april (2)

1.40

Aantal besmettingen gestegen met 3

1.41

Het aantal vastgestelde besmettingen in onze gemeente is sinds gisteren gestegen met 3. Dit
brengt het totaal op 58 personen. We wensen de betrokkenen sterkte en een spoedig
herstel toe.
Het aantal overledenen door het coronavirus is ongewijzigd. Tot nu toe gaat het om 5
overledenen bij wie is vastgesteld dat dit door het coronavirus komt.

1.42

Update woensdag 22 april (1)

1.43

Zorgspecial bij ’t Carillon deze week

1.44

Deze week (week 17) zit bij ’t Carillon een zorgspecial. In deze uitgave informeren
zorgaanbieders inwoners van onze gemeente, zodat ze zo fit en vitaal mogelijk de
coronacrisis doorkomen.
Het is een uitgave van de gemeente die de krant samenstelde samen met zorgaanbieders die
actief zijn in onze gemeente. ’t Carillon zorgde voor de redactie, de opmaak, de druk en de
verspreiding.
1.45

Update dinsdag 21 april (2)

1.46

Een nieuwe coronabesmetting

1.47

We hebben vandaag het bericht doorgekregen dat het aantal vastgestelde
coronabesmettingen gestegen is met één persoon. Het gaat nu om 55 inwoners. We wensen
die mensen veel beterschap toe.
Het aantal overledenen bij wie is vastgesteld dat dit door het coronavirus komt, is
ongewijzigd, het gaat om 5 mensen.
1.48

Update dinsdag 21 april (1)

1.49

Toezicht op naleving van de RIVM-maatregelen

1.50

Gelukkig houden de meeste mensen zich nog steeds goed aan de richtlijnen van het RIVM.
Dat constateerden onze gemeentelijke toezichthouders de afgelopen dagen en het
afgelopen weekend ook. De aangestelde toezichthouders controleren binnen de gemeente
op naleving van de RIVM-maatregelen en de noodverordening. Ze zijn herkenbaar aan gele
hesjes voorzien van het gemeentelogo met op de achterzijde: Samen houden we 1,5 meter
afstand.
Op een aantal locaties zijn de toezichthouders het gesprek aan gegaan om mensen extra te
wijzen op de regels, maar over het algemeen was het rustig op straat en hielden
bedrijven/organisaties zich netjes aan de gestelde richtlijnen. In de strijd tegen het
coronavirus is het van groot belang dat we ons allemaal aan de maatregelen blijven houden,
dus: “Hou afstand, hou contact en hou vol!”

1.51

Update maandag 20 april

1.52

Nieuwe coronabesmettingen

1.53

De gemeente Drimmelen telt 2 nieuwe coronabesmettingen, het totale aantal is nu 54. We
wensen de getroffenen veel beterschap toe.
Er zijn waarschijnlijk meer inwoners besmet, dit zijn alleen de mensen bij wie officieel is
geconstateerd dat ze besmet zijn. Daarom blijft deze boodschap van kracht: Blijf thuis, werk
thuis, als je toch naar buiten gaat: hou afstand, 1,5 meter. Was regelmatig je handen, nies en
hoest in je elleboog en als je verkoudheids- of griepverschijnselen heb, ga dan niet naar
buiten.
Het aantal mensen van wie vast staat dat ze zij overleden aan het virus, is ongewijzigd. Het
gaat om 5 inwoners van onze gemeente.
1.54
1.55

Update zondag 19 april

1.56

1 Nieuwe coronabesmetting

1.57

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in onze gemeente is met 1 gestegen. Dit is het
bericht wat wij vandaag kregen van de GGD. Het totaal staat daarmee op 52 inwoners. We
wensen deze inwoners veel beterschap.
Het aantal overledenen in onze gemeente als gevolg van het virus is niet veranderd. Het gaat
om 5 personen.
1.58

Update zaterdag 18 april
Aantal besmettingen gestegen met 3

1.59

Het aantal vastgestelde besmettingen is sinds gisteren gestegen met 3. Dit brengt het totaal
op 51 personen. We wensen de betrokkenen sterkte en een spoedig herstel toe.
Het aantal overledenen door het coronavirus is ongewijzigd. Tot nu toe gaat het om 5
overledenen bij wie is vastgesteld dat dit door het coronavirus komt.
De maatregelen om verspreiding van het virus te beperken blijven onverkort van kracht.
Zoals burgemeester De Kok het zegt: "Hou afstand, hou contact en hou dit vol."
1.60

Update vrijdag 17 april (4)
Hou 1,5 meter afstand, ook op de fietspaden

De buitendienst van Openbare Werken plaatst op een groot aantal fietspaden de tekst
‘Houd 1,5 meter afstand; Houd elkaar gezond’ in grote letters. Dit gebeurt om extra

aandacht te vragen voor het houden van afstand als fietsers elkaar passeren. De afstand
tussen de aangebrachte pijlen is 1,5 meter, zodat meteen duidelijk is hoeveel ruimte fietsers
elkaar moeten geven. Het sjabloon wordt in totaal meer dan 25 keer aangebracht.
1.61

Update vrijdag 17 april (3)
Een nieuwe coronabesmetting

Vandaag is het bericht doorgekomen dat het aantal vastgestelde coronabesmettingen
gestegen is met een. Het gaat nu om 48 inwoners. We wensen de degen die het betreft veel
beterschap.
Het aantal overledenen bij wie is vastgesteld dat dit door het coronavirus komt, is
ongewijzigd, het gaat om 5 mensen.
1.62

Update vrijdag 17 april (2)
Corona en ouderenzorg: Burgemeester gaat kijken bij de Ganshoek

Hou afstand, hou contact en hou vol! Burgemeester Gert de Kok zegt het regelmatig en ging
kijken bij de Ganshoek in Lage Zwaluwe hoe het zit met 'hou contact'. Hij sprak met Ageeth,
een van de medewerkers, en mevrouw Klaassen, een van de bewoners. Het filmpje vindt u
hier.
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1.63

Update vrijdag 17 april (1)
Ook komend weekeinde extra controles en extra toezichthouders

De meeste gemeentelijke toezichthouders worden komend weekeinde weer ingeroosterd
voor het bestuurlijk toezicht in onze gemeente. Deze toezichthouders, die normaal
gesproken bijvoorbeeld voor bouw- en woningtoezicht werken, gaan nu als koppels de
gemeente in en voeren controles uit op naleving van de RIVM-richtlijnen en de
noodverordening van de Veiligheidsregio's. Uiteraard doen ook de BOA’s mee. Ze zien toe op
het gesloten houden van horeca, sportscholen,- velden, sauna’s, zwembaden, en letten op
het houden van afstand op straat en in bedrijven/supermarkten. Hierbij kan gewaarschuwd
worden of proces-verbaal opgemaakt worden. Dagelijks zijn op verschillende tijdstippen
toezichthouderkoppels in een gemeentevoertuig op straat te zien. Ze zijn herkenbaar aan
gele hesjes voorzien van het gemeentelogo met op de achterzijde: Samen houden we 1,5
meter afstand.
1.64

Update donderdag 16 april (6)
Aantal besmettingen met 2 gestegen

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen is sinds gisteren gestegen met 2. Het totaal
aantal bedraagt nu 47. We wensen alle getroffenen veel beterschap.
Het aantal overlijdens waarbij vast staat dat dit door het coronavirus komt, is ongewijzigd,
het gaat om 5 mensen.
1.65

Update donderdag 16 april (5)
Lening bij liquiditeitsproblemen door coronacrisis

Zelfstandige ondernemer kunnen naast een uitkering voor levensonderhoud ook een lening
voor bedrijfskapitaal aanvragen bij de gemeente. Deze lening is onderdeel van de Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en is bedoeld voor ondernemers die
liquiditeitsproblemen hebben door de gevolgen van het coronavirus. Alle informatie
hierover is hier te vinden.
1.66

Update donderdag 16 april (4)
Havens niet gesloten, wel beperkingen

Voor de havens in onze gemeente geldt het volgende. Het is niet zo dat de jachthavens
gesloten zijn, maar er gelden wel (grote) beperkingen op de gebruiksmogelijkheden van de
havens. Dit geldt voor de haven van Terheijden, van Lage Zwaluwe en van Drimmelen.
Op grond van de noodverordening is recreatief nachtverblijf verboden. Hierop gelden enkele
uitzonderingen. Voor havens gelden de volgende uitzonderingen:
- Recreatief nachtverblijf is mogelijk waar het gaat om een vaste ligplaats, waarbij sprake is
van een eigen sanitaire voorziening aan boord van de boot op die vaste ligplaats.

- Nachtverblijf aan boord is mogelijk indien het seizoensarbeiders, zorgpersoneel of tijdelijke
bewoning anders dan voor recreatief verblijf betreft. Bij deze categorie gaat het om mensen
die, als ze niet aan boord mogen verblijven, op straat zouden komen te staan.
In het verlengde van het verbod op recreatief nachtverblijf is het tevens verboden sanitaire
voorzieningen (toilet, was- en douchevoorzieningen) in de havens geopend te houden.
1.67
Update donderdag 16 april (3)
Hulp voor gezinnen en kinderen

Door het coronavirus zitten kinderen en gezinnen noodgedwongen thuis. De structuur van
school valt weg en ook veel sociale contacten. Hoe leidt u dat in goede banen en waar kunt u
terecht als dat niet goed lukt? Het is fijn te weten dat er hulp is voor u en uw gezin. Wilt u
daar meer over weten? We hebben de belangrijkste algemene informatie hier op een rijtje
gezet.
1.68

Update donderdag 16 april (2)
Noodverordening corona geldt ook voor creatieve uitingen

Let op: alle maatregelen uit de noodverordening gelden ook bij goedbedoelde
ondersteunende creatieve uitingen in de publieke ruimte. Als men muziek wil maken voor
bijvoorbeeld opa en oma in een ouderencomplex, doe dit dan met niet meer dan twee
mensen tegelijk, hou afstand en hou het bij voorkeur kort.
Hou dus afstand van elkaar en zorg dat er geen publiek op afkomt. De richtlijn om
anderhalve afstand te houden wordt dan snel vergeten. De noodverordening is in het leven
geroepen om te voorkomen dat het coronavirus zich verspreidt.
1.69
Update donderdag 16 april (1)
La Vuelta Holanda gaat in augustus niet door

Gisteren heeft de UCI (The Union Cycliste Internationale) de nieuwe datum van de Tour de
France naar buiten gebracht. Het verzetten van de Tour de France vanwege de coronacrisis
betekent dat de Vuelta niet in augustus verreden zal worden en de ‘Vuelta Holanda’ ook niet
op 16 augustus door de gemeente Drimmelen rijdt. Er is nog geen nieuwe datum voor de
start van La Vuelta 2020 bekend. Hier zal de komende weken naar gekeken worden.
Naast mooie ideeën en initiatieven hebben we ook aanmeldingen van vrijwilligers
ontvangen, waarvoor dank. We brengen deze betrokkenen en alle anderen op de hoogte als
er nieuwe ontwikkelingen zijn.
Wie hier vragen over heeft kan via dit emailadres contact opnemen.

1.70

Update woensdag 15 april (2)

1.71

Aantal besmettingen

Het aantal besmettingen met het coronavirus in onze gemeente is gestegen naar 45. Dat is
een toename van 3 personen bij wie besmetting officieel is vastgesteld. We wensen hen en
alle anderen veel beterschap.
Het aantal personen van wie vast is gesteld dat ze zijn overleden aan de gevolgen van
besmetting met het coronavirus is vandaag niet gestegen. Het gaat om 5 mensen.
Het advies blijft: "Hou afstand, hou contact en hou vol!"
1.72

Update woensdag 15 april (1)
Protocol 'Samen Veilig Doorwerken - Rijksoverheid

Dit protocol biedt duidelijkheid aan bedrijven, bewoners, opdrachtgevers, klanten, en alle
werkenden over veilig werken tijdens de coronacrisis. Ook komt aan bod op welke
manier werkzaamheden bij mensen thuis veilig doorgang kunnen vinden. Het protocol is
door Bouwend Nederland en Techniek Nederland aan het ministerie van BZK aangeboden en
in het overleg met de Ministers van BZK en I&W met diverse andere bouwbranches en
vakbonden aangevuld en vastgesteld.
Uitgangspunt van dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM. Het
protocol is gebaseerd op de stand van zaken op 26 maart 2020 en zal steeds zo snel als
mogelijk worden gewijzigd wanneer nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden.
Het protocol is beoogd als handvat voor de veilige uitvoering van werkzaamheden. Vanuit de
praktijk kan er aanleiding zijn om door partijen beredeneerd af te wijken als de situatie
daarom vraagt.
Dit protocol richt zich op de bouw- en technieksector en aanverwante activiteiten.
Raadpleeg de website van het RIVM voor de algemene maatregelen en voorschriften
rondom het handelen in het geval van (een verdenking van) coronabesmetting.
Onderstaand document bevat de volledige inhoud van het protocol.
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1.73

Update dinsdag 14 april (4)
Een nieuwe overledene door corona

Ons heeft het droeve bericht bereikt dat opnieuw een inwoner van onze gemeente is
overleden na besmet te zijn geraakt met het coronavirus. Wij wensen de nabestaanden veel
sterkte met dit verlies. Het totale aantal overledenen door corona bedraagt nu 5.

Het aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus in onze gemeente bedraagt 42,
dit is niet gewijzigd sinds gisteren.
Het advies van Burgemeester Gert de Kok: “Blijf thuis, alleen samen kunnen we het
coronavirus bestrijden. Hou afstand, hou contact en hou dit vol.”

1.74

Update dinsdag 14 april (3)
Meer controles gericht op coronarichtlijnen

De gemeente beschikt over verschillende soorten toezichthouders, BRP, openbare werken,
milieu-, en bouw- en woningtoezicht. De meeste van hen worden sinds eind vorige week in
koppels (eventueel met een BOA) voor een dagdeel ingeroosterd voor het bestuurlijk
toezicht in onze gemeente.
Zij letten daarbij op gesloten houden van horeca, sportscholen,- velden, sauna’s,
zwembaden, afstand houden op straat en in bedrijven/supermarkten. Verder worden
mensen die samenscholen aangesproken. BOA’s kunnen proces-verbaal opmaken bij
samenscholing.
1.74.1

Controles van de afgelopen dagen

Dagelijks zijn op verschillende tijdstippen toezichthouderkoppels in een gemeentevoertuig
op straat te zien. Deze zijn herkenbaar aan gele hesjes voorzien van het gemeentelogo met
op de achterzijde: Samen houden we 1,5 meter afstand.
1.74.2

Wat er geconstateerd is

Een horecabedrijf heeft een last onder dwangsom á €10.000 gekregen. Als er opnieuw wordt
geconstateerd dat de ondernemer klanten op zijn terras toelaat, krijgt het bedrijf deze
boete.
Enkele bedrijven zijn geadviseerd over 1,5 meter afstand houden. Ook is in de jachthavens
havens gecontroleerd op drukte, en ook het tuincentrum en supermarkten zijn
gecontroleerd.
1.74.3

Hotspots

Al met al zijn rond de 35 geregistreerde waarschuwingen uitgedeeld. Verder zijn vooral veel
preventieve gesprekken gevoerd. Twee keer is er een proces-verbaal opgemaakt door BOA’s
vanwege samenscholing. De tijd van waarschuwingen is nu voorbij omdat algemeen bekend
wordt geacht dat men afstand moet houden. Dit betreft vooral jongeren op hotspots
(basisscholen, zwemplas, damwand haven Lage Zwaluwe, brug Bergen Terheijden, Zwembad
Randoet). De politie heeft 4 mensen beboet.

1.74.4

Samenwerking bij controle in de Biesbosch

De gemeentelijke BOA’s en toezichthouders werken in de Biesbosch samen met de
provinciale BOA’s van Samen Sterk in Buitengebied, de politie/wijkagenten, met de
toezichthouders van de Omgevingsdienst en Staatsbosbeheer en medewerkers van defensie
en van de politie. In de Biesbosch is 12 keer beboet wegens samenscholing, 45 keer
gewaarschuwd vanwege samenscholing en 1 keer vanwege kamperen.
1.75

Update dinsdag 14 april (2)
Boekenafhaalservice ‘Theek Away Loket’ van start in Made

In verband met het coronavirus zijn alle locaties van Theek 5 gesloten. Naast de online
bibliotheek is Theek 5 nu gestart met het Theek Away Loket, zodat abonneehouders ook in
deze tijd echte boeken kunnen lezen.
Eerder zijn er al Theek Away Loketten gelanceerd in Raamsdonksveer en Oosterhout. Met
ingang van vandaag neemt de klantenservice alle reserveringen telefonisch aan. Vanaf
donderdag 16 april kunnen de bestellingen worden opgehaald. Vanaf dan is het Theek Away
Loket in Made twee middagen per week geopend, op dinsdag en donderdag.
Alle praktische informatie en veel gestelde vragen rondom het Theek Away Loket zijn te
vinden op de website van Theek5.
1.76

Update dinsdag 14 april (1)
Drukte bij milieustraat

1.77

Bij de milieustraat in Terheijden was het op zaterdag in het Paasweekeinde behoorlijk druk.
Wel kwamen de bezoekers gespreid over de dag. Het was te merken dat veel inwoners niet
meer met kleine hoeveelheden komen. Afval wordt ook steeds vaker op doordeweekse
dagen weggebracht. Wie wel komt volgt de aanwijzingen van de medewerkers goed op. Daar
zijn we blij mee, want op deze manier kan de milieustraat open blijven.
1.78

Update maandag 13 april
Aantal besmettingen

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in onze gemeente is niet veranderd sinds
gisteren. Dat betekent dat tot nu toe bij 42 mensen besmetting met het coronavirus is
vastgesteld.
Het aantal personen van wie vast is gesteld dat ze zijn overleden aan de gevolgen van
besmetting met het coronavirus is ongewijzigd ten opzichte van de afgelopen dagen. Het
gaat om 4 mensen.

1.79
1.80

Update zondag 12 april

1.81

Aantal besmettingen

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in de gemeente Drimmelen is gestegen met 1
sinds gisteren. Het gaat nu om 42 mensen bij wie het coronavirus is geconstateerd.
Vermoedelijk zijn er veel meer mensen besmet met het virus. De gemeente adviseert
daarom dringend de richtlijnen van het RIVM na te leven: hou 1,5 meter afstand en ga het
huis niet uit als het niet nodig is. Dit geldt ook voor de Paasdagen.
Het aantal personen van wie vast is gesteld dat ze zijn overleden aan de gevolgen van
besmetting met het coronavirus is ongewijzigd ten opzichte van de afgelopen dagen. Het
gaat om 4 mensen.
1.82

Update zaterdag 11 april
Aantal besmettingen

Het aantal besmettingen met het coronavirus in onze gemeente is gestegen naar 41. Een
toename van 3 personen bij wie besmetting officieel is vastgesteld. We wensen hen en alle
anderen veel beterschap.
Het aantal personen van wie vast is gesteld dat ze zijn overleden aan de gevolgen van
besmetting met het coronavirus is ongewijzigd ten opzichte van de afgelopen dagen. Het
gaat om 4 mensen.
Alleen samen kunnen we het coronavirus bestrijden. Het blijft daarom van groot belang
afstand te houden, thuis te blijven/te werken en zeker niet naar buiten te gaan als u
griepachtige symptomen hebt zoals koorts, keelklachten, niezen of hoesten. Dit geldt ook
voor de Paasdagen.
1.83

Update vrijdag 10 april (4)
Aantal besmettingen

Het aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus in onze gemeente is sinds
gisteren toegenomen met 1 persoon. Het totaal bedraagt nu 38 mensen. We wensen de
betrokkenen beterschap toe.
Van 4 inwoners staat vast dat ze zijn overleden ten gevolge van het coronavirus.
1.84

Update vrijdag 10 april (3)
Antwoorden op vragen van en over jongeren (filmpje)

Veel jongeren doen het heel goed en houden anderhalve meter afstand. Maar ook zie je
soms jongeren te dicht bij elkaar staan, of dicht bij elkaar sporten. Wat moeten we
daarmee? Burgemeester Gert de Kok vroeg het aan met jongerenwerker Paul van Dijk. Klik

hier voor het filmpje op Youtube.
Deze link leidt naar hetzelfde filmpje op Facebook.
1.85

Update vrijdag 10 april (2)
Paasweekeinde: extra toezicht Biesbosch

Er is extra toezicht in de Biesbosch door politie, Staatsbosbeheer en de Omgevingsdienst
Midden- en West-Brabant. De gemeente houdt extra toezicht op de naleving van de
noodverordening waaronder ook in de havengebieden.
Bootverhuurders hebben vanmiddag een brief van de gemeente uitgereikt gekregen waarin
wordt opgeroepen om de regels van de Veiligheidsregio en het RIVM over het coronavirus
extra te bewaken voor hun cliënten en hun personeel.
De algemene boodschap blijft uiteraard: blijf thuis!!
1.86

Update vrijdag 10 april (1)
Noodopvang kinderen ook in meivakantie gegarandeerd

De scholen, de kinderopvang en de gemeente hebben gezamenlijk een oplossing gevonden
voor de kinderopvang tijdens de meivakantie. Ze stelden hierover een gezamenlijk
persbericht op.

1.87

Update donderdag 9 april (3)

1.88

Aantal coronabesmettingen in onze gemeente

Vandaag is er één geregistreerde coronabesmetting bijgekomen in onze gemeente. Het
totaal aantal besmette inwoners bedraagt daarmee 37. Wij wensen degenen die het betreft
een goed herstel toe.
Dit getal betreft het aantal geregistreerde besmettingen. Het is onbekend hoeveel mensen
het virus bij zich dragen of al ziek zijn geweest zonder dat geconstateerd is dat het om
corona gaat.
Daarom blijft het advies, zoals overal in Nederland: hou 1,5 meter afstand van elkaar en hou
je aan de richtlijnen en adviezen van het RIVM (www.rivm.nl).
Tot op heden zijn 4 inwoners overleden na besmetting met het coronavirus.

1.89

Update donderdag 9 april (2)

1.90

Speciale omslag voor weekblad ’t Carillon: Vier Pasen thuis

De gemeente heeft deze week een speciale omslag laten maken voor weekblad ’t Carillon.
Het is een paasspecial met daarin onder andere:
•
•
•
•

een Paaswens van burgemeester Gert de Kok, gecombineerd met de oproep: ‘Hou
afstand, hou contact en hou vol’
informatie met betrekking tot het coronavirus
een woordzoeker waarmee u een echte Drimmelense knuffelbever kunt winnen
een kleurplaat

Wie ’t Carillon niet in de bus kreeg, kan het blad op de volgende punten afhalen:
•
•
•
•
•
•

Made: Albert Heijn, Supercoop, Jumbo, Gemeentehuis, The Readshop, Emsi
Lage Zwaluwe: Jumbo, Hubo Bouwmarkt
Hooge Zwaluwe: Dagwinkel
Terheijden: Drogisterij Relinde Fijnaut, Jumbo
Wagenberg: Tuincentrum Sonneveld , Bakkerij van Dongen
Oosterhout: Tankstation Lukoil “ de Bromtol”

De speciale omslag van 't Carillon is ook hieronder te bekijken:
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voorlezen
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Omslag 't Carillon week 15 - gemeente Drimmelen (2) (PDF, 247.7 KB) Bestand voorlezen

1.91

Update donderdag 9 april (1)

1.92

Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo)

De gemeente heeft de afgelopen weken voorbereidingen getroffen voor uitvoering van de
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo). Zodra het
aanvraagformulier landelijk beschikbaar was gesteld op 1 april jl. is het formulier op onze
website geplaatst. We hebben tot op heden ruim 300 aanvragen binnen. De regeling is nog
niet definitief. Om te voorkomen dat ondernemers verder in de problemen komen, betalen
we de regeling voorlopig als een voorschot uit. De eerste voorschotten zijn afgelopen week
verstrekt. Er is een speciaal Tozo-team samengesteld, dat uitvoering gaat geven aan de
regeling.
1.93

Update woensdag 8 april (2)

1.94

Aantal coronabesmettingen gemeente Drimmelen

Het aantal inwoners dat in totaal besmet is geraakt met het coronavirus bedraagt vandaag
36, één meer dan gisteren. Het betreft het aantal geregistreerde besmettingen dat we
doorkrijgen van de GGD/RIVM. We wensen deze mensen sterkte en een spoedig herstel toe
en hun omgeving ook veel sterkte.

In totaal zijn er 4 mensen in onze gemeente overleden aan de gevolgen van het coronavirus.
1.95

Update woensdag 8 april (1)

1.96

Speciaal voor zorgaanbieders:

1.97

Vragen en antwoorden Wmo i.v.m. coronavirus - betaling dienstverlening

Geachte Zorgaanbieder,
Op 23 maart jl. heeft u reeds een bericht van ons ontvangen aangaande de 'vragen en
antwoorden', geplaatst op de website van gemeente Oosterhout. Deze 'vragen en
antwoorden' hebben als doel antwoorden te geven op de contractuele Wmo Begeleiding- en
Hulp bij het Huishouden-aangelegenheden met betrekking tot de huidige situatie in verband
met het Corona-virus.
Deze 'vragen en antwoorden' zijn aangevuld, zie onderstaand document:
Vragen en antwoorden Wmo i.v.m. coronavirus t.b.v. Wmo begeleiding voor
Dongemondgemeenten en Wmo HBH voor de gemeenten Altena, Geertruidenberg en
Drimmelen (PDF, 194.03 KB) Bestand voorlezen
PDF

Deze aangevulde vragen en antwoorden zijn ook op de website van gemeente Oosterhout
gezet, door middel van een link naar het document:
https://oosterhout.nl/ondernemers/inkoopaanbesteding/inkoop-begeleiding-wmo/wmovragen-en-antwoorden/
Als u vragen heeft, die nog niet vermeld staan, dan kunt u uw vraag of vragen stellen via het
e-mailadres: contractmanagementwmo.dongemond@inkoopwestbrabant.nl en
vervolgens worden deze in behandeling genomen.
Wij wensen u veel succes en sterkte toe in deze periode.
1.98

Update dinsdag 7 april (2)

1.99

Informatie over corona in ouderencomplexen

Dit is een bericht, speciaal gericht op bewoners van ouderencomplexen of wooncomplexen
met overwegend oudere bewoners. Het kan zijn dat er in uw gebouw nog geen of te weinig
informatie beschikbaar is over de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te
voorkomen. Denk aan een poster in de hal van het gebouw, of bijvoorbeeld in de lift. Terwijl
dat juist de plekken zijn waar het moeilijk is om bijvoorbeeld 1,5 meter afstand van elkaar te
bewaren.
De gemeente en SWO Drimmelen willen deze plekken in onze gemeente inventariseren en
de bewoners voorzien van de juiste ondersteuning hierin. Hebt u een vraag hierover, dan
kunt u mailen naar welkom@swodrimmelen.nl of tussen 8.30 en 12.00u bellen met 0162 –
451894. Alleen samen kunnen we het coronavirus bestrijden.

Licentie:
Copyright
Auteur:
SWO Drimmelen

1.100
1.101

Update dinsdag 7 april (1)
Aantal besmettingen

Het aantal coronabesmettingen in onze gemeente staat sinds gisteren op 35. Vandaag zijn er
geen nieuwe vastgestelde besmettingen bij gekomen.
Hou afstand, hou contact met elkaar en hou dit vol.
1.102

Update maandag 6 april (2)

Vandaag staat het aantal vastgestelde coronabesmettingen in onze gemeente op 35. Dat is
één persoon meer dan gisteren.
1.103

Update maandag 6 april (1)

1.104

Milieustraat

We willen bezoekers aan de milieustraat het afgelopen weekend bedanken voor alle
medewerking en het geduld. De aanwijzigingen van de medewerkers van de milieustraat en
de beveiliging werden goed opgevolgd. Zo hebben we de richtlijnen van het RIVM op kunnen
volgen.
Bedankt! Want alleen samen krijgen we corona onder controle.
1.105

Update zondag 5 april

1.106

Aantal coronabesmettingen in de gemeente Drimmelen.

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in onze gemeente is ongewijzigd ten opzichte
van gisteren. Het aantal is 34.

1.107

Update zaterdag 4 april (2)

1.108

Eenvoudige uitleg over het coronavirus

Ben je op zoek naar een heldere uitleg over het coronavirus? Dan willen we je graag
voorstellen aan Steffie. Op https://corona.steffie.nl geeft zij op een eenvoudige manier
uitleg over het coronavirus. De website van Steffie is speciaal gemaakt voor mensen die
moeite hebben met lezen en schrijven én voor kinderen.
Dus neem een kijkje op haar website voor meer informatie over het coronavirus en maak
kennis met Steffie.
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Copyright
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1.109

Update zaterdag 4 april (1)

Het aantal inwoners dat in totaal besmet is geraakt met het coronavirus bedraagt vandaag
34, één meer dan gisteren. Het betreft het aantal geregistreerde besmettingen dat we
doorkrijgen van de GGD/RIVM. We wensen deze mensen sterkte en een spoedig herstel toe
en hun omgeving ook veel sterkte.
Het aantal mensen dat in onze gemeente is overleden aan de gevolgen van het coronavirus
bedraagt sinds gisteren 4.
1.110

Update vrijdag 3 april (3)

1.111

Aantal overledenen en aantal besmettingen

We hebben vandaag het droeve bericht gekregen dat een vierde inwoner van onze
gemeente is overleden na besmetting met het coronavirus. We wensen de nabestaanden
veel sterkte toe met dit verlies.

Het aantal geregistreerde besmettingen dat vandaag is doorgegeven aan ons vanuit de
GGD/RIVM bedraagt 33, een toename van 1 ten opzichte van de afgelopen dagen.
1.112

Update vrijdag 3 april (2)

1.113

Filmpje van burgemeester Gert de Kok over verlenging van de coronamaatregelen

De burgemeester van Drimmelen reageert op een aantal vragen over de coronamaatregelen:
•
•
•
•

Verlenging tot 28 april
Gevolgen voor ondernemers
Ouders met kinderen in huis
Mooi weer dit weekeinde, gaan we naar buiten?

Klik op deze link voor het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=3r8NXH_wCkg
1.114

Update vrijdag 3 april (1)

1.114.1 Maandag 6 april 12.00 uur testen we de sirenes

Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur loeien alle 4278 sirenes in Nederland.
Ook tijdens deze coronacrisis zullen de sirenes loeien op maandag 6 april om 12.00 uur.
De sirenes loeien op iedere eerste maandag van de maand, zodat iedereen de sirene herkent
bij een ramp of zwaar ongeval. Het loeien van de sirenes duurt 1 minuut en 26 seconden.
Wanneer de sirenes langer en meerdere malen achter elkaar loeien, is er sprake van alarm.
Mensen moeten dan direct naar binnen, deuren en ramen sluiten en elektronische ventilatie
uitzetten. Via radio of tv van regionale calamiteitenzenders wordt meer informatie gegeven.
1.115

Update donderdag 2 april (5)

1.116

Aantal besmettingen in onze gemeente

Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in onze gemeente bedraagt sinds dinsdag 32.
Dit bericht ontvangen wij dagelijks van de GGD/RIVM. Dit is het aantal besmettingen dat
officieel vast staat. Enkele dagen geleden is ons gemeld dat 3 mensen uit onze gemeente
overleden zijn aan de gevolgen van coronabesmetting.
Onverminderd blijft het van groot belang om afstand te houden, thuis te blijven/te werken
en zeker niet naar buiten te gaan als u griepachtige symptomen hebt zoals koorts,
keelklachten, niezen of hoesten.

1.117

Update donderdag 2 april (4)

1.117.1 Aanvraag ZZP’ers rechtstreeks via onze website (TOZO-regeling)

Sinds vandaag kunnen ZZP-ers hun aanvraag om inkomensondersteuning rechtstreeks doen
bij onze gemeente. U kunt hier meer informatie vinden: https://drimmelen.nl/tijdelijkeinkomensondersteuning-voor-ondernemers
1.118

Update donderdag 2 april (3)

1.118.1 Coronapraat: online initiatief voor kinderen van het Centrum voor Jeugd en Gezin

Ook op kinderen heeft corona een grote impact. Wat gebeurt er met hén in deze crisis, is er
nog wel genoeg eten in de winkels, mogen ze nog wel naar opa en oma toe? En wat gebeurt
er als papa of mama ziek wordt, of het kind zélf? Wat doet al dat thuis zijn met je? Het
Centrum voor Jeugd en Gezin biedt kinderen een luisterend oor en coaching bij dit soort
vragen. Ouders kunnen hun kinderen hiervoor opgeven. Meer informatie vindt u hier.
https://www.cjgdrimmelengeertruidenberg.nl/nieuws/item/coronapraat-gaat-...
1.119

Update donderdag 2 april (2)

1.119.1 Bericht voor ondernemers: recreatief nachtverblijf verboden

Burgemeester Gert de Kok heeft een brief opgesteld die gericht is aan ondernemers in
Drimmelen in de recreatiesector. Hij geeft hierin toelichting op het besluit van de voorzitters
van de Brabantse veiligheidsregio’s dat recreatief nachtverblijf in Brabant verboden is vanaf
vrijdag 3 april 2020 18.00 uur. Hiervoor is een nieuwe noodverordening gemaakt.
Het bericht van de burgemeester is hier te lezen.
1.120

Update donderdag 2 april (1)

1.120.1 Bericht, gisteren verstuurd, aan alle sportverenigingen in de gemeente Drimmelen:

Geacht bestuur,
Gisteravond is door premier Rutte bekend gemaakt dat de maatregelen vanwege het
Coronavirus worden verlengd tot en met 28 april a.s. Uitdrukkelijk wordt ook gezegd dat ook
de aanwijzingen tot 1 juni onverminderd van kracht blijven.
Voor u als sportvereniging heeft dit grote gevolgen. Trainingen, competitiewedstrijden en
andere evenementen liggen stil tot 28 april a.s., contributies worden wellicht niet of later
geïncasseerd, terwijl andere kosten gewoon doorlopen.

Gisteren heeft u van ons een brief van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) ontvangen
met daarin informatie over de éénmalige tegemoetkoming voor sportverenigingen- en
stichtingen via het Noodloket. Hopelijk kunt u daar indien nodig een beroep op doen.
Vandaag hebben wij van de VSG een update op deze brief ontvangen. In deze brief worden
alle afspraken tot 28 april nogmaals vermeld. Daarnaast wordt er extra informatie/advies
gegeven over onderwerpen die mogelijk van belang zijn voor uw vereniging.
Onderstaand de verstuurde brief.

Brief sporten in Drimmelen (coronacrisis) (PDF, 141.15 KB) Bestand voorlezen
In deze brief treft u ook de link weer aan die meer in detail op het onderwerp Noodloket
ingaat.
PDF

Zodra meer bekend wordt over de maatregelen voor de sportsector na 28 april a.s. zullen wij
u opnieuw informeren.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestel...
Tot zover en blijf gezond!
Welzijn en Sport
Gemeente Drimmelen
1.121

Update 1 april (5)

1.121.1 Aantal besmettingen

Het aantal geregistreerde besmettingen in onze gemeente is vandaag niet gestegen. Het
gaat momenteel nog steeds om in totaal 32 besmette personen en 3 overledenen. De
gemeente Drimmelen wenst alle betrokkenen veel sterkte toe.
1.122

Update 1 april (4)

1.122.1 Aanvulling noodverordening voor recreatief nachtverblijf

Hoogstwaarschijnlijk volgt er eind deze week vanuit de regio een aanscherping van de regels
voor recreatief nachtverblijf. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vakantieparken, campings, etc.
We krijgen veel vragen van ondernemers uit die sector en geven daarom het advies om de
website van de Veiligheidsregio goed in de gaten te houden voor het laatste nieuws over dit
onderwerp: www.vrmwb.nl. Vanaf het moment dat de aanvulling op de noodverordening
gepubliceerd staat op de website van de Veiligheidsregio, is deze namelijk ook meteen van
kracht.

Zodra we meer informatie hebben over deze aanvulling en de uitwerking er van, voegen we
die informatie ook toe aan onze eigen website onder het kopje 'Ondernemen in coronatijd'.
1.123

Update 1 april (3)

1.123.1 Groen onderhoud

De gemeente Drimmelen werkt voor het groenonderhoud samen met Sociaal Werkbedrijf
MidZuid. Door alle coronamaatregelen onderhoudt MidZuid het groen nu met veel minder
mensen dan normaal. Nu de lente weer is aangebroken en de natuur weer begint te groeien
en bloeien, kan het zijn dat ze het minder goed bij kunnen houden dan u normaal van hen
gewend bent. Ze zetten nog steeds elke dag de schouders eronder, maar vragen om uw
begrip voor deze situatie. Heeft u vragen over het groenonderhoud in uw omgeving? Kijk
dan eens op de site www.drimmelen.midzuid.nl of neem contact op door een e-mail te
sturen naar wijkonderhouddrimmelen@midzuid.nl.
1.124

Update 1 april (2)

1.124.1 Raadsvergadering 9 april 2020

De raadsvergadering van 9 april 2020 gaat wel door, maar gezien de maatregelen rondom
het coronavirus zal dat in een gewijzigde vorm zijn. De raadsvergadering is daardoor niet
fysiek bij te wonen, maar via de livestream op drimmelen.nl en via Omroep Drimmelen kunt
u de raadsvergadering op 9 april wel volgen.
Voor actuele informatie over de vergaderingen, de complete agenda en onderliggende
stukken verwijzen wij u naar de pagina: drimmelen.nl/vergaderingen-gemeenteraad.
1.124.2 Vervallen opinieronde 19 maart 2020

Vanwege het vervallen van de opinieronde van 19 maart jl., is het mogelijk voor
inwoners/belangstellenden om een schriftelijke inspraakreactie te sturen voor de
agendapunten op deze raadsvergadering aan griffie@drimmelen.nl. Als een schriftelijke
inspraakreactie wordt gestuurd, graag daarbij vermelden of deze reactie mag worden
gepubliceerd op internet bij de stukken van de vergadering.
1.125

Update 1 april (1)

1.125.1 De Luisterlijn

In deze turbulente tijden van corona en ‘sociale afstand’ zijn er veel inwoners die vragen
hebben, zich zorgen maken of alleen voelen.
De Luisterlijn is dag en nacht beschikbaar voor een vertrouwelijk gesprek, per telefoon, chat
en mail. Door te luisteren helpen onze 1.500 vrijwilligers mensen om zorgen, pijn en verdriet
(even) het hoofd te bieden. Met jaarlijks bijna 500.000 oproepen, en ca. 300.000
gesprekken, is de Luisterlijn al meer dan 60 jaar de grootste organisatie in Nederland die met

goed opgeleide vrijwilligers sociale en emotionele steun op afstand biedt. De Luisterlijn is
een landelijke organisatie en valt onder de Wmo en het ministerie van VWS.
1.125.2 Dus heeft u hulp nodig? Zoek contact!
•
•

Voor (medische) vragen en voor richtlijnen met betrekking tot het coronavirus: RIVM:
0800-1351
Een luisterend oor bij angst, eenzaamheid, zorgen: De Luisterlijn (24/7 bereikbaar):
0900-0767 (normaal tarief) of chat via www.deluisterlijn.nl

