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ZO ZIJN WIJ ER VOOR ELKAAR IN WOENSDRECHT 
 

 

De samenleving bevindt zich in  

een heel nieuwe situatie door 

maatregelen tegen het Coronavirus.  

In de afgelopen week liet zich in de 

praktijk zien dat alle betrokkenen 

zich gezamenlijk aanpassen. Een 

greep uit de ontwikkelingen: 

 

Samen doen wat nodig is 

De gemeente staat in nauw contact met 

de partners in het sociaal domein om af 

te stemmen en eventuele knelpunten 

snel aan te pakken. Zorg wordt zoveel 

mogelijk gecontinueerd. Zo heeft de ISD 

als standpunt dat alle trajecten in 

principe doorgaan; tenzij aanbieders 

anders besluiten. Uiteraard worden de 

richtlijnen van het RIVM daarbij in acht 

genomen (bijvoorbeeld in het geval van 

ziekteverschijnselen). Soms is het nodig 

om zorg in aangepaste vorm te leveren. 

Vanuit de Wmo ligt er bijvoorbeeld de 

afspraak dat zorgaanbieders die 

momenteel geen dagbesteding kunnen 

bieden, hun cliënten een alternatief 

bieden, zoals een telefonisch consult of 

begeleiding thuis. Ook in zorg- en 

verpleegcentra wordt gekeken naar 

alternatieven, nu daar geen bezoek meer 

mag komen om kwetsbare ouderen te 

beschermen. De gemeentelijke intake, 

jeugdprofessionals en Wmo-consulenten 

werken telefonisch. Er wordt zo goed 

mogelijk in kaart gebracht waar extra 

hulp nodig is om bijvoorbeeld terugval in 

gezinnen te voorkomen.  

 

 

 

Samen doen wat kan 

We zien dat andere partijen inspringen 

op nieuwe behoeftes. Zo start bijvoor-

beeld de Brede Welzijnsinstelling (BWI) 

het initiatief ‘Heel Woensdrecht belt’. 

Mensen die graag gebeld willen worden 

voor een praatje kunnen zich melden bij 

de BWI: https://bit.ly/2UkXTJi. Zij 

proberen hen te koppelen aan mensen 

die anderen graag verblijden met een 

telefoongesprekje. Aanmelden kan via 

dezelfde link. 

 

Ook opgezet vanuit de BWI: hulp bij 

praktische maar noodzakelijke dingen 

zoals boodschappen doen. Mensen die 

behoefte hebben aan hulp en is er 

niemand in de buurt die daarbij kan 

helpen, kunnen een beroep doen op  

de BWI.  

 

Eerder promootten we op social media  

al het initiatief ‘Putte Samen Beter’, dat 

uitgaat van de vraag: hoe zorgen we 

voor elkaar. De facebookpagina 

‘Helpende Handen in Woensdrecht’ 

matcht vraag en aanbod voor dagelijkse 

hulp. Zo zijn er wellicht nog meer 

initiatieven die de sociale veerkracht in 

onze gemeente laten zien. Zo zijn wij er 

voor elkaar in Woensdrecht! Soms zelfs 

met een vrolijke noot; zo trad Ron van 

Hoof dit weekend buiten op bij de 

verpleegcentra in onze dorpen. 
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Samen doen wat menselijk is  

Partners zijn coulant. Zo laat Evides 

weten gepast om te gaan met mensen 

die hun rekeningen niet kunnen betalen. 

Dat betekent, in ieder geval de periode 

tot 6 april, geen waterafsluitingen en 

geen huisbezoeken in het kader van een 

incassoproces. Wel wordt ingezet op 

telefonisch of mailcontact om schulden 

niet verder op te laten lopen.  

 

Ook in het nieuws deze week: de 

moeilijke positie waarin voedselbanken 

terecht gekomen zijn door o.a. het 

hamstergedrag van mensen. De 

gemeente Woensdrecht houdt vinger  

aan de pols bij de lokale voedselbank, 

stimuleert initiatieven voor voedsel-

donatie en roept inwoners op om sociaal 

boodschappen te doen door niet te 

hamsteren. De gemeente wil er alles aan 

doen om te voorkomen dat juist die 

mensen die de hulp van de voedselbank 

nodig hebben, de dupe worden.  

 

Samen doen we het!  

Onze hele samenleving wordt geraakt 

door maatregelen tegen het Coronavirus. 

Ingrijpen is noodzakelijk maar het heeft 

impact op ons allemaal. Samen staan we 

voor nieuwe uitdagingen. Laten we ook 

dit met z’n allen oppakken!  

 
Lars van der Beek 

Wethouder sociaal domein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


