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2020 - wk 19 

 

ZO ZIJN WIJ ER VOOR ELKAAR IN WOENSDRECHT 

 

 

De regering kwam de afgelopen 

week met een aanpak om de 

maatregelen tegen corona stap  

voor stap te versoepelen. Het geeft 

perspectief maar drukte vermijden 

en 1,5 meter afstand houden, blijven 

cruciale basisregels. In deze extra 

uitgave van de Nieuwsflits Sociaal 

Domein meer informatie.    

 

De nieuwe aankondigingen op korte 

termijn: vanaf maandag 11 mei mag 

iedereen - op 1,5 meter afstand -  

weer buiten sporten en mogen de 

zogenaamde contactberoepen weer  

aan de slag.  

 

Bibliotheken mogen met gepaste 

maatregelen weer open. Bibliotheek 

West-Brabant wil de bibliotheekvestiging 

in Hoogerheide zo snel mogelijk openen 

voor abonnees, alleen om boeken te 

lenen en terug te brengen. Volg het 

nieuws via de facebookpagina van 

Bibliotheek West-Brabant: 

@bibliotheekwb.  

 

Samen doen wat nodig is  

Eerder werd al bekend dat scholen in het 

basisonderwijs, speciaal onderwijs en 

speciaal basisonderwijs op 11 mei weer 

(gedeeltelijk) opstarten. De oproep 

daarbij: geef elkaar de ruimte en houd 

1,5 meter afstand, ook onderweg naar 

school.  

 

 
 

Ook voor sportclubs die weer buiten 

beginnen, gelden er regels voor 

kinderen, ouders en sportbegeleiders: 

www.nocnsf.nl/sportprotocol. 

 

Voor ondernemers 

Er komt een ondersteuningsregeling  

voor kleinere ondernemers met een 

financieringsbehoefte van 10.000 tot 

50.000 euro. De regeling Klein Krediet 

Corona (KKC) is naar verwachting half 

mei aan te vragen via uw bank of 

kredietverstrekker. 

 

De ISD Brabantse Wal laat weten dat er 

voortdurend gemonitord wordt hoe het 

met de afhandeling van (voorschot)-

aanvragen van ondernemers gaat (Tozo-

regeling). De inzet van extra personeel 

moet ervoor zorgen dat aanvragen 

binnen vier i.p.v. vijf weken mogelijk 

wordt. Komt u in de problemen vanwege 

uw financiële situatie, dan is spoed-

behandeling soms een optie. Krijgt u 

geen ontvangstbevestiging of blijft 

betaling na vijf weken uit zonder bericht, 

neem dan contact op met de ISD.  

Bel: 14 0164 en kies voor optie 2.  
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Samen doen wat kan 

De jongeren van Almata hebben mensen 

in Ossendrecht verrast. Zij maakten 

placemats voor de gebruikers van de 

maaltijdservice van de BWI. Op de 

placemats staan omgevingsfoto’s van 

Ossendrecht en lieve boodschappen van 

de jongeren voor de ouderen. Hiermee 

wilden ze hen een hart onder de riem 

steken in deze coronatijd. De placemats 

zijn enthousiast ontvangen door de 

maaltijdgebruikers. Namens hen dank 

aan de jongeren van Almata voor dit 

mooie gebaar. 

 

Samen doen wat menselijk is 

Inmiddels zijn bij alle zorginstellingen 

van TanteLouise in onze gemeente 

kletstenten geplaatst. Zo kunnen de 

bewoners van Mariahove in Ossendrecht, 

Berkenhof in Putte en Heideduin in 

Hoogerheide hun familieleden corona-

proof zien en met elkaar praten. 

 

Samen doen we het!  

De situatie in de gemeente Woensdrecht 

blijft redelijk stabiel. De afgelopen week 

kwamen er slechts 2 besmettingen bij. 

Er zijn 7 mensen aan corona overleden 

(en niet 11, zoals we vorige week foutief 

vermeldden). Onze excuses! 

 

Wat blijft: heeft u hulp nodig? Klop aan 

bij het ‘Corona hulppunt’ van de BWI.  

Bel: 0164-672049 of kijk op: 

www.bwiwoensdrecht.nl/hulp-bij-corona 

 

 

Lars van der Beek 

Wethouder sociaal domein 

 


