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2020 - wk 20 

 
ZO ZIJN WIJ ER VOOR ELKAAR IN WOENSDRECHT 

 
 

De opstart van de eerste 

versoepelingen lijkt goed te zijn 

verlopen in onze gemeente. Vermijd 

drukte, houd afstand en… zorg goed 

voor jezelf, blijft de oproep. Lees 

erover in deze extra uitgave van de 

Nieuwsflits Sociaal Domein.    

 
Samen doen wat nodig is  

Het blijven onzekere tijden voor 
ondernemers. Wethouders Henk Kielman 
(economische zaken) en Lars van der 
Beek (sociaal domein) gaan langs in  
de kernen om te horen wat er speelt.  
 
In de grensstreek kan er onduidelijk- 
heid spelen over regelingen voor 
ondernemers die in de problemen  
zijn gekomen door de coronacrisis.  
Zowel Nederland als België kent een 
bijstandsregeling voor persoonlijk 
levensonderhoud maar de regeling en 
voorwaarden zijn niet hetzelfde.  
Het land waar u woont, is bepalend;  
niet de vestigingsplaats van uw bedrijf.  
Voor zelfstandig ondernemers die in 
Nederland wonen, kennen we de 
verruimde bijstandsregeling Tozo,  
aan te vragen via de ISD Brabantse Wal. 
Meer weten over Tozo of andere 
regelingen voor ondernemers: 
www.woensdrecht.nl/hulpondernemers.  
 
Wilt u telefonisch contact over de Tozo, 
bel dan 14 0164 en kies voor optie 2.  
De servicelijn van de gemeente kan u 
hier helaas niet bij helpen.  
 

 
Voor vragen over grensoverschrijdende 
zaken kunt u contact opnemen met Hans 
Verdult van het Grensinformatiepunt 
(GIP): 0164 277355 of mail naar: 
gipbrabantsewal@bergenopzoom.nl.  
 
Samen doen wat kan 

Nederland krijgt wat meer ruimte om het 
‘normale leven’ stapje voor stapje op te 
pakken. Wel wordt iedereen gevraagd 
om drukte te vermijden en 1,5m afstand 
te houden. Hoe ging het in Woensdrecht? 
 

 
 

De opstart van basisscholen en 
kinderopvang lijkt goed te zijn verlopen. 
Ook sportclubs hebben de nodige 
maatregelen genomen om samen buiten 
sporten mogelijk te maken. Zwemlessen 
zijn weer van start gegaan. Zodra de 
nieuwe richtlijnen geïmplementeerd zijn, 
is ook recreatief (banen) zwemmen weer 
mogelijk. Bibliotheken gaan binnenkort 
weer open. Kappers, masseurs en 
andere contactberoepen pakten de draad 
weer op (en hadden het vast druk).  
En we zagen weer lesauto’s met 
jongeren die hun rijlessen vervolgen.  
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Samen doen wat menselijk is 
Deze week is bij 25 verpleegtehuizen  
in Nederland de proef begonnen om te 
kijken hoe het besmettingsrisico zo klein 
mogelijk gehouden kan worden bij 
bezoek aan verpleegtehuizen. Dit onder 
strenge voorwaarden en voor slechts  
één vaste bezoeker per bewoner.  
De resultaten zijn leidend voor eventueel 
nieuwe maatregelen van het kabinet.  
Tot die tijd: wel kletstenten, geen 
bezoek binnen.  
 
Voor de zorg 
Afgelopen dinsdag was de Internationale 
Dag van de Verpleging ofwel de Dag van 
de Zorg. Veel organisaties en ook wij als 
gemeente grepen het aan voor een 
woord van waardering en dank aan alle 
verpleegkundigen en verzorgenden.  
Ook (huis)artsen en specialisten staan 
gewoon voor u klaar. De zorg is veilig. 
Blijf niet rondlopen met klachten! 
 
Niet zo lekker in je vel?  

Er verschenen deze week berichten in de 
media over toegenomen geweld tegen de 
politie, meer overlast van mensen met 
verward gedrag en een toename van 
klachten bij mensen met ernstige 
psychiatrische problemen. In onze regio 
zijn er geen aanwijzingen dat er extra 
meldingen gedaan worden over huiselijk 
geweld of dat hulptrajecten bij gezinnen 
extra last hebben van de crisis.  
 
Wel delen we de landelijke campagne 
‘mentale gezondheid’ omdat het 
begrijpelijk is als mensen zich anders 
voelen door de coronacrisis. Daar is iets 
aan te doen. Structuur aanbrengen in de  

 
dag, gezond eten, voldoende slaap en 
naar buiten te gaan, zijn bijvoorbeeld 
adviezen. Erover praten helpt ook. Bij 
oplopende spanningen: neem even 
pauze en praat het daarna uit. Ook als 
de drukte in huis teveel wordt: neem 
even afstand. Of bel met een hulplijn. 
Zorg goed voor uzelf! Meer informatie: 
www.rijksoverheid.nl/corona. Kijk bij: 
tips als u zich somber of gespannen voelt 
door het coronavirus.  
 

Hulp nodig 

heeft u hulp nodig? U kunt terecht bij het 
‘Corona hulppunt’ van de BWI. Bel: 
0164-672049 of kijk op: 
www.bwiwoensdrecht.nl/hulp-bij-corona 

 
Samen doen we het!  

De GGD’s, ook die in West-Brabant, 
bereiden zich voor om vanaf juni nog 
meer bron- en contactonderzoek te 
kunnen verrichten bij een uitgebreider 
testbeleid.   
 
De Hogeschool Utrecht doet onderzoek 
naar impact die de coronacrisis heeft op 
het gezinsleven. Ook onze regio jeugd 
(West-Brabant West) vraagt ouders en 
grootouders om mee te doen.  
Op basis van het onderzoek worden er 
aanbevelingen gedaan aan bijvoorbeeld 
gemeenten en jeugdprofessionals om 
gezinnen in lastige tijden beter te 
kunnen ondersteunen. De vragenlijst  
kan t/m 31 mei ingevuld worden: 
www.hu.nl/onderzoek/projecten/impact-
van-de-coronacrisis-op-het-gezinsleven 

Lars van der Beek 
Wethouder sociaal domein 
 


