CORONA UPDATES AUGUSTUS 2020
1.1

Update woensdag 26 augustus (2)

1.2

Noodverordening

Met ingang van 25 augustus 2020 is een nieuwe Noodverordening van kracht vanuit de
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De nieuwe Noodverordening vindt u hier:
https://drimmelen.nl/maatregelen-en-noodverordeningen-ivm-coronavirus
1.3

Update woensdag 26 augustus (1)

1.4

Vier Burendag 2020 coronaproof

Burendag wordt ieder jaar op de 4e zaterdag in september gevierd en is een initiatief van
Douwe Egberts en het Oranje Fonds. Burendag is een dag waarop de buurt gezellig
samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. In 2020 vieren
we Burendag op 26 september. Maar dit jaar is Burendag wel net iets anders dan anders; we
houden voldoende afstand en we vieren het op een veilige manier, voor de deur!
Kijk voor tips over Burendag 2020 en het aanmelden op: https://www.burendag.nl/vierburendag
En wilt u iets organiseren tijdens Burendag 2020? Denk dan goed na over hoe u dat
coronaproof kunt doen. Voeg daarvoor ook een plan van aanpak toe aan uw
vergunningsaanvraag of melding bij de gemeente.
1.5

Update vrijdag 21 augustus (2)

1.6

Aantal besmettingen

Sinds de update van vorige week vrijdag is het totale aantal besmettingen in onze gemeente
met 1 gestegen naar 89 personen. Het totale aantal overledenen aan het coronavirus is in onze
gemeente de laatste tijd niet gestegen, dat staat nog steeds op 10 personen.
We wensen alle betrokkenen veel sterkte toe.
1.7

Update vrijdag 21 augustus (1)

1.8

Aanvullende maatregelen

Tijdens de persconferentie van 18 augustus kondigde de minister-president de volgende
maatregelen aan in de strijd tegen het coronavirus:

Wilt u meer informatie? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.
1.9

Update vrijdag 14 augustus (2)
Aantal besmettingen

Er zijn op dit moment in totaal 88 mensen besmet geraakt met het coronavirus in onze
gemeente. We wensen de personen in kwestie veel beterschap toe.
Tot nu toe zijn er in totaal in onze gemeente 10 overledenen te betreuren. Dat aantal is niet
gewijzigd.
1.10

Update vrijdag 14 augustus (1)
Aantal besmettingen neemt weer iets toe

Na een paar weken zonder meldingen van nieuwe besmettingen in onze gemeente, zien we
sinds eind juli de cijfers helaas weer iets oplopen. Zo ontstond er de laatste dagen een lokale
stijging van het aantal personen dat corona bleek te hebben in een van onze dorpen. Die
situatie is in beeld, de nodige maatregelen zijn of worden getroffen en alles wijst erop dat het
onder controle is.

Maar dit benadrukt nogmaals het belang om ons te blijven houden aan de maatregelen van het
RIVM in de strijd tegen het coronavirus en uw medewerking te verlenen aan bron-en
contactonderzoek door de GGD indien nodig. We zijn er helaas nog niet en rekenen op u voor
de veiligheid en gezondheid van ons allemaal.
Dus denk aan elkaar, houd voldoende afstand en vooral houd vol!

1.11

Update dinsdag 11 augustus (2)

1.12

Noodverordening in gewone taal

De Noodverordening is niet altijd even makkelijk leesbaar, omdat die in juridische taal
geschreven staat vanuit de Veiligheidsregio. Daarom is er nu ook een 'Noodverordening in
gewone taal'.
Die kunt u vinden op: https://drimmelen.nl/maatregelen-en-noodverordeningen-ivmcoronavirus
Ter verduidelijking: het document 'in gewone taal' is er om extra uitleg te geven, maar de
Noodverordening blijft het officiële document dat geldt.
Heeft u aanvullende vragen? Kijk dan ook op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
Of bel naar het informatienummer: 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur).
1.13

Update dinsdag 11 augustus (1)

1.14

Aantal besmettingen

Vandaag hebben we bericht gekregen dat het totale aantal vastgestelde besmettingen met het
coronavirus in onze gemeente nu op 82 personen staat. Dat is een stijging van 5 sinds de

doorgekregen cijfers van afgelopen vrijdag. Dit totale aantal zijn alle vastgestelde
besmettingen sinds de komst van het coronavirus in onze gemeente bij elkaar opgeteld. We
wensen de personen in kwestie veel beterschap toe.
Tot nu toe zijn er in totaal in onze gemeente 10 overledenen te betreuren. Dat aantal is niet
gewijzigd.
1.15

Update maandag 10 augustus (2)

1.16

Noodverordening

Met ingang van 10 augustus 2020 is een nieuwe noodverordening van kracht vanuit de
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De nieuwe noodverordening vindt u hier:
https://drimmelen.nl/maatregelen-en-noodverordeningen-ivm-coronavirus
1.17

Update maandag 10 augustus 2020 (1)

1.18

Klachten? Maak een afspraak voor een coronatest

Heeft u klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak of
reuk? Laat u dan testen op het coronavirus. Zo controleren we de verspreiding van het virus
en beschermen we elkaar.
Kijk voor meer informatie over het testen en de antwoorden op veelgestelde vragen over dat
onderwerp ook op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/testen/afspraak-maken
1.19

Update vrijdag 7 augustus 2020

1.20

Aantal besmettingen

Het totale aantal vastgestelde besmettingen met het coronavirus in onze gemeente
is opgelopen naar 77. Dit zijn er 2 meer dan vorige week. Veel beterschap en
sterkte toegewenst voor alle betrokkenen!
Het totale aantal overledenen aan het coronavirus staat in onze gemeente nog steeds op 10
personen. Dat aantal is niet gewijzigd.

