ZO ZIJN WIJ ER VOOR ELKAAR IN WOENSDRECHT

Deze week ging de eerste
versoepeling in: de jeugd mag weer
in groepsverband in de buitenlucht
sporten. Inspanningen zijn er verder
op gericht om de anderhalve meter
samenleving vorm te geven. Dit en
meer leest u in deze extra uitgave
van de Nieuwsflits Sociaal Domein.

Tegen huiselijk geweld
Let op de signalen, ga in gesprek, vraag
advies en hulp. Dit is de kern van de
campagne tegen huiselijk geweld die
deze week gelanceerd werd. Op de
website Ikdoeietstegenhuiselijkgeweld.nl
concrete tips en adviezen over wat je
kunt doen bij kindermishandeling,
partnermishandeling of ouderenmishandeling. Nu we allemaal meer thuis
zijn, kunnen de spanningen snel
oplopen. Neem iemand in vertrouwen en
doe (anoniem) je verhaal. Bijvoorbeeld
bij Veilig Thuis. 24 uur per dag, 7 dagen
per week. Telefoonnummer: 0800-2000.
Het houdt niet op, totdat je iets doet.

Het gaat de goede kant op in Nederland.
De cijfers geven hoop en er wordt
aangegeven dat ‘we in een andere fase
zijn beland’. Maar buiten wordt het
drukker. Premier Rutte waarschuwde:
de naleving lijkt te “verrommelen”. Ook
in onze gemeente lijkt het drukker te
worden op straat. Mensen lijken zich
echter goed te houden aan de 1,5msamenleving. Het is van belang dat
we dit volhouden met z’n allen!

Samen doen wat kan
De jeugd mag weer samen buiten
sporten, al is het bewaren van 1,5m
afstand voor jongeren van 13 t/m 18
jaar nog wel nodig. Ook trainers moeten
afstand behouden. Verenigingen zijn
soms inventief. Zo wil TDC de danslessen graag buiten gaan verzorgen.

Samen doen wat nodig is
Wat wel en niet mag, staat in de
noodverordening. Op 29 april kondigde
de Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant een nieuwe verordening af.
U vindt de volledige tekst en een
antwoord op veelgestelde vragen op
de website van de gemeente.

Spelregels
Er gelden wel spelregels om weer veilig
samen te sporten. Zo zijn kleedkamers
en douches nog gesloten en hebben
ouders geen toegang tot de sportlocatie.
Alle informatie vindt u op de website:
www.nocnsf.nl/sportprotocol of op de
factsheet op onze facebookpagina.

Voor ondernemers
Er blijft veel aandacht voor
ondernemers. Deze week werd de
regeling BMKB toegankelijker gemaakt.
En geregistreerde nevenactiviteit is nu
ook een grond voor de regeling voor
getroffen bedrijven (TOGS). Zie:
www.rijksoverheid.nl/coronavirus

Handhavers van de gemeente bezoeken
verenigingen om hen te helpen met het
naleven van de regels.
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Testen
De testcapaciteit wordt steeds verder
uitgebreid. Ook jeugdtrainers kunnen
zich binnenkort - net als personeel in
het basisonderwijs, kinderopvang en
mantelzorgers - laten testen als zij
klachten hebben.

Samen doen wat menselijk is
De situatie in Woensdrecht lijkt zich te
stabiliseren. Aan het eind van de week
waren er 59 bewezen besmettingen. 11
mensen zijn in onze gemeente overleden
aan het coronavirus. Sinds enkele dagen
zijn er geen nieuwe meldingen.

Subsidie
Om verenigingen tegemoet te komen
verlengt de gemeente de subsidieperiode
met een jaar. Verenigingen behouden de
huidige subsidie nog een jaar langer. Dit
geeft zekerheid en zorgt ervoor dat ze
dit jaar geen nieuwe aanvraag hoeven
doen.

Niet lekker in uw vel?
Somber of gespannen door het
coronavirus? Dat is begrijpelijk.
De rijksoverheid komt met tips in een
campagne over mentale gezondheid.
Bijvoorbeeld: voldoende slaap en gezond
eten helpt. Net als structuur en een
dagplanning. Of: krijgt u last van
gevoelens van eenzaamheid? Praat
erover met iemand die u vertrouwt en
zoek hulp. Dat kan ook bij een hulplijn.
Wordt de drukte in huis u even teveel?
Neem even pauze. Probeer afstand te
nemen, ga even alleen naar buiten. Link:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerp
en/coronavirus-covid-19/zorg/somberof-gespannen-door-het-coronavirus

Inburgeren gaat door
Het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid heeft de richtlijnen
rondom inburgeren geactualiseerd. Dit
om ervoor te zorgen dat inburgeringsplichtigen toegang blijven houden tot
inburgeringsonderwijs.
Samen luisteren
Participatiecafé ‘Woensdrecht Werkt’
zorgt dat mensen met elkaar in contact
kunnen komen via Jitsi (app of website).
Het gebruik staat open voor iedereen.
U kunt er in contact komen met anderen
en luisteren naar voorgelezen teksten en
muziek. U bent ook van harte welkom
als u een bijdrage wilt leveren. Kijk op
www.woensdrechtwertkt.nl voor meer
informatie.

Hulp voor u
Heeft u hulp nodig? Klop aan bij
het ‘Corona hulppunt’ van de Brede
Welzijnsinstelling (BWI).
Bel: 0164-672049 of kijk op:
www.bwiwoensdrecht.nl/hulp-bij-corona
Samen doen we het!
Vandaag en morgen staan we op gepaste
wijze stil bij 4 en 5 mei. Want 75 jaar
vrijheid… dat telt!
Lars van der Beek
Wethouder sociaal domein
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