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ZO ZIJN WIJ ER VOOR ELKAAR IN WOENSDRECHT 

 
 

Het was een week, waarin de 

realiteit van de coronacrisis zich liet 

zien in de gemeente Woensdrecht. 

Het aantal besmettingen in onze 

gemeente nam fors toe. In zorg-

instellingen heeft het zelfs al tot 

overlijdens geleid. De maatregelen 

tegen corona blijven voorlopig nog 

van kracht. Alleen voor jongeren 

komt er meer ruimte, zo maakte de 

regering deze week bekend. Wat er 

nog meer speelde leest u in deze 

extra uitgave van de Nieuwsflits 

Sociaal Domein.   

 

In het kader van de waarderingsestafette 
gingen de burgemeester en wethouder 
sociaal domein op bezoek bij de 
verzorgingshuizen in onze gemeente. 
Het zijn er zware tijden en hiermee 
willen we iedereen een hart onder de 
riem steken. Ook mensen die nu zelf 
geconfronteerd worden met ziekte of 
zorgen hebben om hun dierbaren:  
wij leven mee. Dit en meer bracht de 
burgemeester ook over in een tweede 
brief aan inwoners deze week.  
 
Samen doen wat nodig is  
We hoorden het kabinet aankondigen  
dat het in Nederland de goede kant 
uitgaat, doordat mensen zich goed 
houden aan de 1,5m-samenleving.  
Laten we dit volhouden met z’n allen. 
 

Voor ondernemers 

De coronamaatregelen voor onder-
nemers en zzp'ers veranderen nog niet.  

 
Dit kan gevolgen hebben. Er zijn 
regelingen die de situatie mogelijk  
iets verlichten. 30 Woensdrechtse 
zelfstandigen vroegen de afgelopen week 
de tijdelijke overbruggingsmaatregeling 
(Tozo) aan bij de ISD Brabantse Wal. Bij 
vragen is de ISD er voor u. Bel 14 0164 
en kies voor optie 2. Zie voor een 
overzicht van de regelingen: 
www.woensdrecht.nl/hulpondernemers.  
 
Campagne gelanceerd 

Jongeren zitten meer thuis en zijn meer 
online. De politie is de campagne 
‘Gamechangers´ gestart om cybercrime 
door jongeren te voorkomen. Speciale 
games en challenges staan klaar voor de 
jeugd tussen 12 en 18 jaar over dit 
onderwerp: www.changeyourgame.nl.  
 
Samen doen wat kan 

Het kabinet geeft meer ruimte aan 
kinderen. Het coronavirus lijkt minder 
vat te krijgen op kinderen en zij geven 
het daardoor niet zo makkelijk door aan 
anderen. Dus mag de jeugd binnenkort 
weer samen buiten sporten, al is het 
bewaren van 1,5 meter afstand voor 
jongeren van 13 tot en met 18 jaar nog 
wel nodig.  
 

Weer naar school 

Na de meivakantie gaat de kinderopvang 
weer open, starten basisscholen 
voorzichtig op en geeft het speciaal 
onderwijs kinderen weer de aandacht en 
ondersteuning die zij nodig hebben op 
school.  
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Het voortgezet onderwijs gaat mogelijk 
per 1 juni weer van start. 
 
Kinderopvangvergoeding 
Ouders die de eigen bijdrage voor de 
kinderopvang hebben doorbetaald, 
krijgen die voor de zomer vergoed. 
 
Houd afstand  

Voor volwassenen zit een versoepeling 
van de regels er nog niet in. Ook al 
krijgen kinderen nu meer ruimte, het  
is van belang dat ouders zich blijven 
houden aan de coronamaatregelen.  
De sportactiviteit van uw kind is dus nog 
geen gezinsuitje en het schoolplein niet 
de plek om gezellig bij te praten met 
elkaar. Alleen samen krijgen we corona 
onder controle.  
 

 
 
Digitale hulpmiddelen 
Heeft u vragen over de computer, 
beeldbellen of andere vragen? Een 
lesprogramma om zelf aan de slag te 
gaan met digitale vaardigheden is te 
vinden op www.welkomonline.nl.  
 
Een gratis telefonische helpdesk voor 
ouderen is er via het nummer: 088-
3442000. U betaalt alleen uw reguliere 
belkosten.  
 

 
De Bibliotheek West-Brabant wil graag 
weten of inwoners zich digitaal (goed) 
redden. Wat gaat er goed, waar loopt u  
tegenaan qua werk of vrije tijd en wat  
zou u graag bij willen leren. Met uw 
input kan de bieb wellicht passende 
activiteiten en programma’s opstellen. 
 
Ook vanuit gemeenten en organisaties 
wordt veel gebruik gemaakt van digitale 
middelen om online te vergaderen. En er 
wordt gekeken wat nieuwe tools kunnen 
betekenen, bijvoorbeeld in de jeugdhulp. 
Innovatieve hulpmiddelen om op afstand 
toch samen met ouders tot een goed 
passende keuze voor jeugdhulp te 
komen. De geplande Eures expertsessie 
voor mensen met vragen over werken in 
het buitenland kon via beeldbellen ook 
doorgang vinden. De techniek helpt ons.  
 
Samen doen wat menselijk is 

Een prachtig initiatief: de kletstent bij 
Mariahove in Ossendrecht!  
 
De situatie waar we nu in verkeren, gaat 
nog wat langer duren. Er zijn landelijke 
richtlijnen uitgewerkt voor mantelzorg-
ondersteuning, huishoudelijke hulp, dag-
besteding en -opvang en hulpmiddelen.  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerp
en/coronavirus-covid-
19/nieuws/2020/04/16/zorg-voor-
kwetsbare-mensen-die-thuis-wonen-
nader-uitgewerkt 
 
Ook komt er aandacht voor onze 
mentale gezondheid. Krijgt u last van 
gevoelens van eenzaamheid of lopen de 
spanningen thuis op? Praat erover met 
iemand die u vertrouwt en zoek hulp.  
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Hulp voor u 

Heeft u hulp nodig nu de situatie langer 
gaat duren? Voor hulp bij praktische  
maar noodzakelijke dingen, zoals 
boodschappen doen of een praatje via de 
telefoon kunt u terecht bij het ‘Corona 
hulppunt’ van de Brede Welzijnsinstelling 
(BWI). Ook voor hulp bij uw financiën, 
mantelzorgondersteuning of hulp bij de 
dagelijkse avondmaaltijd belt u de BWI. 
Bel: 0164-672049 of kijk op: 
www.bwiwoensdrecht.nl/hulp-bij-corona 

 
Veel informatie, contactgegevens, tips en 
links staan ook gebundeld op de website 
van de WijZijn Traverse Groep: 
www.corona-infopunt.nl.  
 
Samen doen we het!  

Om het coronavirus onder controle te 
krijgen, moeten we samen volhouden.  
Help elkaar waar mogelijk!  
 
En daar waar alles even te veel wordt, 
kunnen we rekenen op de expertise van 
vele partijen. Lokaal, maar ook 
organisaties als Slachtofferhulp en het 
Nederlandse Rode Kruis bieden hulp aan.  
 
Gelukkig zijn er ook mooie momenten 
om met elkaar te delen. De plaatselijke 
comités hebben tijdens Koningsdag 2020 
mooie woningsdagactiviteiten ontplooid. 
Bedankt voor jullie positieve inzet!  
Ook voor de herdenkingen in mei zijn er 
passende alternatieven uitgedacht. Want 
75 jaar vrijheid… dat telt! 
 
Lars van der Beek 
Wethouder sociaal domein 
 


