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ZO ZIJN WIJ ER VOOR ELKAAR IN WOENSDRECHT 
 
 

We doen ons best om ons leven aan 

te passen aan de maatregelen tegen 

corona. Vaak gaat dat goed maar het 

kan ook gaan knellen. Durf om hulp 

te vragen, roept wethouder Lars van 

der Beek op. Lees hier wat er de 

afgelopen week gebeurde binnen het 

sociaal domein:  

 

Samen doen wat nodig is  
De scholen zijn gesloten, de kinderen 
zijn 24/7 thuis en ouders worden 
gevraagd hen te ondersteunen bij het 
schoolwerk. Het is een situatie die veel 
van een gezin vraagt. We zien dat veel 
families hier een modus in vinden. Maar 
er zijn ook situaties, waarin kinderen 
en/of hun ouders hulp nodig hebben, 
omdat er anders een onveilige situatie 
zou kunnen ontstaan. De gemeente kijkt 
samen met de partners naar een 
oplossing op maat. Kinderopvang of 
noodopvang kan daar een onderdeel van 
zijn.  
 
Juist om problemen te voorkomen, gaat 
Woensdrecht hier ruimhartig mee om. 
Via verschillende stromen worden 
kinderen opgevangen. Kinderen van 
ouders met vitale beroepen, kinderen 
van wie de thuissituatie voor problemen 
kan zorgen als we niets doen en 
kinderen die zelf specifieke behoeften 
hebben. 
  
Er is enorm veel werk verzet om alles 
geregeld te krijgen door gemeente, 
onderwijs en zorgpartners. Het college 

besteedt er de komende week aandacht 
aan in het kader van de waarderings-
estafette.  
 

Zijn er spanningen thuis? 

De spanningen kunnen thuis soms hoog 
oplopen nu we veel meer tijd met elkaar 
doorbrengen. Gaat het niet goed? Praat 
erover en zoek hulp. Uw hart luchten kan 
bijvoorbeeld bij de BWI of de luisterlijn 
(0900-0767).  
 
Samen doen wat kan 

Ondanks de druk op de zorg staan 
huisartsen en ziekenhuizen ook voor 
niet-coronagerelateerde klachten en 
behandelingen voor mensen klaar. De 
oproep is dan ook: blijf niet rondlopen 
met ernstige klachten!  
 
De verpleeghuizen, thuiszorg en 
gehandicaptenzorg doen wat ze kunnen. 
Er zijn zorgen over besmettingen in 
verpleegtehuizen. Ook in Woensdrecht 
weten we dat dit risico er is.  
 
Daarnaast: 17,5% van de inwoner van 
de gemeente Woensdrecht is ouder dan 
70 jaar. Eenmaal getroffen door het 
coronavirus lopen zij risico om ernstig 
ziek te worden.  
 
Om deze groepen te beschermen, zijn 
social distancing en andere maatregelen 
zo belangrijk. Alleen samen krijgen we 
corona onder controle. Wij zijn trots dat 
zoveel mensen in onze gemeente zich 
hieraan houden! 
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Initiatieven 

De ouderencoördinatoren van de BWI 
staan in goed contact met ouderen en 
mantelzorgers. Ze bellen zelf ook actief 
rond. In de aanvraag van koelvers-
maaltijden is een lichte stijging te zien. 
Een goed alternatief als het zelf niet 
meer lukt om gezond en gevarieerd eten 
te koken. 
 
In beweging blijven is goed voor 
iedereen. Voor mensen met de ziekte 
van Parkinson is het op peil houden van 
conditie en kracht nóg belangrijker.  
Nu de oefengroep niet meer bijeen kan 
komen, hebben de therapeuten Hanneke 
Vollemans en Marly Broos van 
FysioFaster een online bewegings-
programma opgezet. Dit wordt zeer 
gewaardeerd!  
 
Samen doen wat menselijk is  

Gemeenten sluiten hun ogen niet voor 
huiselijk geweld en kindermishandeling. 
De dienstverlening van partners zoals 
Veilig Thuis, de Vrouwenopvang en het 
Meldpunt crisiszorg heeft de hoogste 
prioriteit. Zij kunnen hun taken op dit 
moment aan.  
 
Er is een crisisfonds opgericht voor 
kinderen die in acute nood verkeren door 
de schoolsluiting. Professionals kunnen 
een aanvraag doen. Informatie staat op: 
https://samensterkvoorkwetsbarekinder
en.nl.  
 

Financieel 

Zo’n 20% van de Nederlanders ziet het 
inkomen dalen door de gevolgen van de  
 

 
coronacrisis. Dat blijkt uit onderzoek van 
het Nibud. Het noodpakket voor banen  
 
en economie is ook via de website van 
de gemeente toegankelijk.  

 
De gemeente doet daarnaast de oproep 
om in actie te komen als mensen in de 
problemen komen door de corona-
maatregelen. Niets doen, lost het 
probleem niet op! 
 
Ook de deurwaardersorganisatie roept 
op om snel contact te leggen om te 
praten over een oplossing: 
https://bellenisoplossen.nl.  

 

Mensen met hoge zorgkosten en een 
laag inkomen zijn vaak verzekerd via de 
collectieve ziektekostenverzekering van 
de gemeente bij VGZ. Deze organisatie 
laat weten dat mensen ook online een 
betalingsregeling aan kunnen vragen en 
dat daarnaast de inzet van een budget-
coach mogelijk is.  
 
Snelle betaling 

Ook de gemeente draagt bij: er zijn 
afspraken gemaakt over de betaling van 
jeugdhulpaanbieders. De betalings-
termijn is zeer kort (maximaal 7 dagen) 
en controles of het arrangement 
daadwerkelijk is afgerond, worden 
geminimaliseerd.  
 
Samen doen we het!  

We passen ons allemaal aan. Ook de 
afgelopen paasdagen waren anders dan 
anders. Maar: #wevergetenjullieniet. 
Ook Woensdrecht deelde deze actie 
Alzheimer Nederland.  
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Gezelligheid is er ook in deze tijd. Een 
vrolijke noot bracht Peter Franken vorige 
week dinsdag ten gehore bij ’t Blickvelt 
in Woensdrecht. Eerder verrasten  
Ron van Hoof en Jaap Meinster de 
verzorgingstehuizen in de gemeente  
al met een optreden buiten.  
  
Kunt u ook wel een praatje of wat 
gezelligheid gebruiken? Er zijn veel 
mensen die graag willen helpen,  
die ook u willen helpen. Maar de 
hulpvraag moet van uzelf komen.  
Bel de Brede Welzijnsinstelling (BWI): 
0164 672049. Ook als u zelf iets te 
bieden heeft aan de medemens.  
 
Lars van der Beek 
Wethouder sociaal domein 
 


