Corona updates september 2020
Update woensdag 30 september 2020 (2)
Nieuwe Noodverordening
Met ingang van vandaag is een nieuwe noodverordening van kracht van de
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, vanwege het coronavirus. Deze vindt u op
de website van de Veiligheidsregio of via deze link op onze website.

Update woensdag 30 september 2020 (1)
Aantal besmettingen
Sinds de vorige update is het aantal besmettingen gestegen met 5 personen. Dat brengt
het totaal aantal besmettingen in onze gemeente nu op 139. We wensen de
betrokkenen veel beterschap.
Het aantal mensen dat overleden is ten gevolge van het virus, is niet gewijzigd in de
laatste weken.

Update dinsdag 29 september 2020
Doorvertaling van landelijke aanwijzingen voor onze
inwoners en ondernemers
Na een persconferentie van de minister-president en minister De Jonge willen we onze
inwoners, ondernemers en alle andere organisaties die hier vragen over hebben graag
zo snel mogelijk duidelijkheid bieden. Helaas kan dat niet altijd direct. Deze maatregelen
zijn voor de gemeente net zo nieuw als voor ieder ander. Wij worden van tevoren niet op
de hoogte gebracht van de inhoud. Veel maatregelen moeten nog worden ‘doorvertaald’
in een regionale noodverordening, die de Brabantse Veiligheidsregio’s opstellen. Het
doel van die noodverordening is de samenleving handvatten te geven om te voorkomen
dat het coronavirus zich verspreidt. De veiligheidsregio doet er meestal enkele dagen
over om de maatregelen helder op papier te zetten. Dat betekent dat wij op lang niet alle
vragen over de regionale uitwerking van deze maatregelen meteen een pasklaar
antwoord hebben. Als wij het antwoord niet hebben op vragen die binnenkomen, leggen
we deze voor aan de Veiligheidsregio, zodat die een beslissing kan doorgeven die in lijn
is met de noodverordening. Het geven van een antwoord op dit soort vragen kost
daardoor soms meer tijd dan ons lief is. We hopen op begrip van de vraagstellers.

Update maandag 28 september
Aantal besmettingen blijft stijgen

We hebben weer nieuwe cijfers over het aantal officieel vastgestelde
coronabesmettingen. Dit is sinds de vorige melding met 8 toegenomen. Het totaal aantal
besmettingen in de gemeente Drimmelen sinds het begin van de uitbraak is daarmee
134 inwoners. We wensen degenen die klachten hebben of ziek zijn door het virus veel
beterschap.
De burgemeester krijgt regelmatig bericht over het vastgestelde aantal besmettingen en
overledenen als gevolg van het coronavirus. Het aantal betreft het aantal besmettingen
sinds het begin van de uitbraak. Betermeldingen ontvangt hij echter niet, waardoor het
niet bekend is hoeveel mensen inmiddels zijn hersteld. Wel weten we dat van die
134 besmette inwoners er helaas 10 zijn overleden. Dat aantal is al een tijdje niet
gewijzigd.

Update zaterdag 26 september (3)
Aantal besmettingen verder gestegen
Het aantal officieel vastgestelde besmettingen in de gemeente Drimmelen is met 9
gestegen ten opzichte van afgelopen dinsdag, het zijn er nu 126. We wensen de
mensen die het coronavirus onder de leden hebben veel beterschap.
De burgemeester krijgt regelmatig bericht over het vastgestelde aantal besmettingen en
overledenen als gevolg van het coronavirus. Het aantal betreft het aantal besmettingen
sinds het begin van de uitbraak. Betermeldingen ontvangt hij echter niet, waardoor het
niet bekend is hoeveel mensen inmiddels zijn hersteld. Wel weten we dat van die 126
besmette inwoners er helaas 10 zijn overleden. Dat aantal is al een tijdje niet gewijzigd.

Update zaterdag 26 september (2)
Speciaal nummer voor coronatest zorgmedewerkers
en docenten
Prioriteitsnummer coronatest GGD: 0800 – 8101. Als je in de zorg of in het onderwijs
werkt, kan het zijn dat je prioriteit krijgt bij een coronatest. Je moet hiervoor wel aan
bepaalde criteria voldoen. Welke dat zijn lees je op de website van de Rijksoverheid.

Update zaterdag 26 september (1)
Corona in de winter: gemeente werkt mee aan grotere
terrassen en overkappingen
De gemeente Drimmelen wil het voor de horeca ook in de winter mogelijk maken met
grotere terrassen te werken zodat de horeca meer ruimte heeft. Ook wil de gemeente
onder voorwaarden meewerken aan het plaatsen van overkappingen op terrassen. Dit

voorjaar besloot het college dat horecaondernemers hun terrassen mogen vergroten om
de ondernemers extra mogelijkheden te geven om op te starten na de lockdown. Het
college verlengt deze maatregel in elk geval tot 1 februari 2021. Wel moet rekening
worden gehouden met de mogelijkheid van verscherping van maatregelen als het
belang van de volksgezondheid daar om vraagt.
Klik hier om het volledige persbericht te lezen.

Update dinsdag 22 september
Aantal besmettingen neemt verder toe
Het aantal coronabesmettingen in de gemeente Drimmelen is sinds gisteren met 4
gestegen. Het is in 10 dagen toegenomen met 22 nieuwe gevallen. De teller staat nu op
117 besmettingen sinds het begin van de coronacrisis. We wensen de mensen die het
coronavirus onder de leden hebben veel beterschap.
De burgemeester krijgt regelmatig bericht over het vastgestelde aantal besmettingen en
overledenen als gevolg van het coronavirus. Betermeldingen ontvangt hij echter niet,
waardoor het niet bekend is hoeveel mensen inmiddels zijn hersteld. Wel weten we dat
van die 117 besmette inwoners er helaas 10 zijn overleden. Dat aantal is al enkele
weken niet veranderd.

Updates maandag 21 september (2)
Aantallen besmettingen weer gestegen
Sinds de vorige update is het aantal besmettingen gestegen met 9. Dat brengt het totaal
aantal besmettingen op 113. We wensen de betrokkenen veel beterschap.
Het aantal mensen dat overleden is ten gevolge van het virus, is niet gewijzigd in de
laatste weken.

Gemeente sluit horecagelegenheid voor 48 uur (1)
De gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg hebben in de nacht van vrijdag op
zaterdag 16 horecagelegenheden en sportkantines gecontroleerd op de naleving van de
coronamaatregelen. De controles gebeurden in burgerkleding. In de kern Drimmelen
werd 1 horecazaak voor 48 uur gesloten op last van de gemeente. Ook zijn er in de
gemeente Drimmelen 2 andere overtredingen geconstateerd. De horecagelegenheden
ontvangen hiervoor een officiële waarschuwing. In de gemeente Geertruidenberg
werden 2 horecazaken gesloten, een derde zaak ontvangt een oficiële waarschuwing.
Gezondheidscheck
De actie was gericht op naleving van de maatregelen die zijn opgenomen in de
noodverordening. Sinds de heropening van de horeca op 1 juni, gelden er specifieke
regels. Denk aan de gezondheidscheck, het aanhouden van 1,5 meter afstand en vaste

zitplaatsen. Veel horecazaken houden zich aan de regels. Toch ontvingen de
gemeenten ook signalen dat niet alle ondernemers de maatregelen serieus nemen.
“Waar nodig grijpen we in”
Burgemeester De Kok: “We zien het aantal coronabesmettingen weer toenemen. Het
blijft noodzakelijk dat we met elkaar verantwoordelijkheid nemen en de
coronamaatregelen naleven. Uit de signalen blijkt dat in de horeca controles nodig zijn.
Als het kan houden we het bij een waarschuwing. Waar dat nodig is grijpen we in op
basis van de noodverordening en kunnen we zelfs overgaan tot sluiting.“
Handhaving
De controles zijn een gezamenlijke actie van de gemeenten Geertruidenberg en
Drimmelen. Als voor het eerst een overtreding wordt geconstateerd krijgt de ondernemer
een formele waarschuwing van de gemeente. Bij excessen kan de burgemeester
besluiten aanvullende maatregelen op te leggen. Bij een tweede overtreding kan de
burgemeester besluiten om een last onder bestuursdwang op te leggen. Dit betekent dat
de zaak voor 48 uur moet sluiten. De politie en boa’s kunnen ook ingrijpen.

Update vrijdag 18 september
Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio Midden- en
West-Brabant
Met ingang van vandaag is een nieuwe noodverordening van kracht van de
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, vanwege het coronavirus. Deze vindt u op
de website van de Veiligheidsregio of op via deze link op onze website. U vindt hier ook
de noodverordening 'in gewonemensentaal'.

Update donderdag 17 september (4)
Aantal besmettingen gestegen
Het aantal inwoners dat besmet is geraakt met het coronavirus bedroeg dinsdag 104.
Dat is 9 besmettingen meer in onze gemeente dan vrijdag, toen we in totaal 95
besmettingen telden sinds het begin van de uitbraak. Tien inwoners zijn overleden aan
het virus, dat aantal is niet gewijzigd.

Update donderdag 17 september (3)
Laat je testen als je klachten hebt

Om personen mét klachten te kunnen blijven testen, doen we deze oproep: laat je alléén
testen als je klachten hebt zoals koorts, verkoudheid, hoesten, benauwdheid of
plotseling verlies van reuk of smaak. Maar áls je klachten hebt, laat je dan wel testen en
blijf/werk thuis totdat je de uitslag hebt. Testen kan alleen op afspraak. Maak een
afspraak hiervoor via de website van de GGD. Lukt het niet meteen vanwege de drukte,
probeer het dan later nog eens.

Update donderdag 17 september (2)
Drimmelen: anderhalve bever = anderhalve meter
Veel mensen vinden het moeilijk. De anderhalvemetersamenleving wordt ook wel de
‘nieuwe werkelijkheid’ van dit moment genoemd. Voldoende afstand houden is in elk
geval een belangrijke manier om coronabesmetting te voorkomen. Maar hoe maak je
nou iemand duidelijk wat anderhalve meter is. En hoe zeg je het als iemand te dichtbij
staat voor jouw gevoel? We zochten daarom naar symbolen met een knipoog en
maakten er posters mee. Maar we kunnen altijd nieuwe ideeën gebruiken.
‘Houd anderhalve bever afstand’
We noemen onze blauwgroene gemeente ook wel de ‘Voortuin van de Biesbosch’.
Daarom maakten we een poster met dieren uit dit gebied: ‘houd anderhalve bever
afstand’ en eentje met ‘houd een visarend afstand’. Hiermee vestigen we de aandacht
op de anderhalve meter afstand, en dit zal ook wel gespreksstof op leveren op sommige
plekken…
Afhalen op gemeentehuis
Wilt u deze poster thuis, op school, op de vereniging of in de zaak? Haal ‘m op bij het
gemeentehuis. Hebt u zelf een idee voor een poster voor uw vereniging, winkel, voor op
school of andere plekken waar afstand moet worden gehouden? Laat het ons weten en
wie weet wordt dit idee wel de volgende poster in de serie. Wekelijks kunnen we een of
meer ontwerpen maken. Mail uw wens of uw idee naar: communicatie@drimmelen.nl
o.v.v. ‘Houd anderhalve bever afstand’.

Update donderdag 17 september (1)
Burgemeester bevraagt inwoners van Terheijden:
Hoeveel is 1,5 meter?
Vanwege de posteractie ‘Houd 1,5 bever afstand’ ging de burgemeester de inwoners
van Terheijden vragen naar ideeën voor nieuwe posters. Klik op het filmpje om mee te
kijken.

Update vrijdag 11 september (2)
Aantal besmettingen
Het aantal vastgestelde coronabesmettingen in onze gemeente bedraagt op dit moment
95. We wensen betrokkenen beterschap.
Het aantal geregistreerde dodelijke slachtoffers van het virus is in Drimmelen niet
gestegen sinds de vorige update. Dit staat op 10.

Update vrijdag 11 september (1)
Laat je testen als je klachten hebt, maar alleen als je
klachten hebt
Het is druk bij de teststraten maar het is van groot belang dat mensen zich laten testen
bij griepachtige verschijnselen. Heb je (milde) klachten, kijk het dan niet eerst een paar
dagen aan maar laat je zo snel mogelijk testen. Het beste en makkelijkste is meteen een
afspraak te maken via de website van de GGD. Hou je DigID bij de hand.
Werk zoveel mogelijk thuis. Ben je verkouden? Werk dan sowieso thuis als dat kan. Heb
je laten testen? Ga dan niet op pad en wacht thuis op de uitslag.
De adviezen van het RIVM:
• Bij klachten: laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is.
• Was vaak je handen met water en zeep.
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
• Schud geen handen.
• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
• Vermijd drukte.
• Werk zoveel mogelijk thuis.

