Extra nieuwsbrief gemeente Glabbeek - 18 maart 2020
Beste inwoners,
Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen. Want laten we eerlijk zijn met
elkaar, we worden vandaag inderdaad geconfronteerd met strenge maatregelen
vanuit de overheid. Maar maatregelen die volgens experten absoluut noodzakelijk zijn
om het coronavirus te kunnen bestrijden. Want blijkbaar is de ernst van de situatie
nog steeds niet volledig doorgedrongen bij iedereen. Daarom heeft de nationale
veiligheidsraad beslist dat er vanaf woensdag 18 maart om 12u nog strengere
maatregelen nodig waren.
Mijn enorme dankbaarheid gaat vooral uit naar iedereen die vandaag in de frontlinie
staat in de strijd tegen deze nieuwe vijand. Zij hebben onze gehoorzaamheid vandaag
absoluut nodig om hun levensreddend werk in de ziekenhuizen en zorginstellingen te
kunnen blijven verder zetten.
Ik ben fier op ons dorp, daarom smeek ik om jullie gezond verstand te gebruiken de
komende dagen en weken, waarbij iedereen de regels van de overheid strikt gaat
opvolgen. Enkel op deze manier kunnen we zonder in paniek te moeten slaan, het
hoofd bieden aan deze ongeziene gezondheidscrisis die onze gemeenschap vandaag
hard treft.
In deze extra nieuwsbrief geven we een overzicht van alle maatregelen en bieden we
antwoorden op heel wat vragen.
Jullie burgemeester,
Peter Reekmans

Vanaf woensdag 18 maart 2020 om 12u, tot zondag 5 april zijn er nieuwe en
strengere maatregelen van kracht. Hieronder de duidelijke richtlijnen:
♦ Inwoners moeten thuisblijven en contact met de buitenwereld maximaal
vermijden. Je mag enkel buiten komen voor essentiële verplaatsingen.
♦ Essentiële verplaatsingen zijn: naar het werk, naar de voedingswinkel, de
apotheek, de drankenhandel, het benzinestation, de bank, de post, de dokter
en om mensen in nood te helpen. Verplaatsingen die nodig zijn om dieren te
verzorgen, zijn ook toegestaan door de overheid. Dierenvoedingswinkels mogen
openblijven.
♦ Verplaatsingen naar het werk zijn toegelaten, maar telewerken is verplicht
“voor alle functies die dat toelaten”. Waar dat écht niet mogelijk is, moeten bedrijven
de regels van sociale afstand respecteren. Kan ook dat niet, dan moeten bedrijven
sluiten. Er wordt gevraagd om enkel van het openbaar vervoer gebruik te maken
als dat echt nodig is. In dat geval moet de social distancing gerespecteerd worden
en moet er dus een minimale afstand van anderhalve meter tussen de reizigers
behouden worden.
♦ Niet-essentiële winkels moeten dicht. Enkel voedingswinkels, apotheken,
dierenvoedingswinkels en krantenwinkels mogen openblijven. De toegang tot
supermarkten wordt beperkt tot maximaal één persoon per tien vierkante meter en
maximaal 30 minuten. Nachtwinkels moeten sluiten om 22 uur. Kappers mogen
maar één klant per keer toelaten.
♦ Alle samenscholingen worden verboden. Alle publieke speel- en sportterreinen in
de gemeente zijn gesloten.
♦ niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden tot en met vijf april.
♦ Kinderopvang en scholen: die blijven open voor de essentiële sectoren, en dat is
niet enkel de zorgsector. Ook kassiersters, vuilnisophalers en vele anderen maken
daar deel van uit. De buitenschoolse kinderopvang, jeugd- en sportkampen tijdens de
Paasvakantie gaan niet door.
♦ De gekende hygiënemaatregelen en social distancing blijven gelden: handen
grondig en regelmatig wassen en hou minstens 1,5 meter afstand. Blijf steeds thuis
als je ziek bent en contacteer je huisarts telefonisch. En een mix van verschillende
leeftijden moet absoluut worden vermeden.
♦Het OCMW en het gemeentehuis blijven tijdens de normale openingsuren verder
werken met gesloten deuren. De diensten zijn enkel toegankelijk op afspraak via
016/772929 of gemeentebestuur@glabbeek.be (gemeentehuis) en 016/772870 of
info@ocmw.glabbeek.be (OCMW).
♦Alle erediensten worden geannuleerd. De enige uitzondering hierop vormen
begrafenissen, weliswaar in beperkte kring.
♦Het containerpark is gesloten, maar de afvalophaling blijft doorgaan. Ook de
snoeiafvalophaling door de gemeente blijft doorgaan. Mogen we wel aandringen de
nodige afstand te hanteren ten opzichte van de werklieden.

Enkele antwoorden op veel gestelde vragen:
Welke winkels blijven open? Alle niet-essentiële handelszaken moeten - nu ook in
de week - sluiten. De enige winkels die openblijven zijn winkels die voeding of
dierenvoeding verkopen, zoals supermarkten, bakkers, beenhouwers, drankenhandel
en nachtwinkels (maar tot 22u), apothekers en krantenwinkels. Ook postkantoren,
kapperszaken, tankstations en banken blijven open.
Blijft een frituur open voor afhaling of thuislevering? Restaurants,
broodjeszaken, snackbars, frituren, … kunnen open blijven voor levering aan huis en
afhaling (mits het bewaren van de nodige afstand).
Mogen elektriciens en loodgieters nog werken? In het algemeen geldt dat
dringende herstellingswerken nog kunnen. Maar respecteer de sociale afstand van
minstens anderhalve meter.
Mogen garages en doe-het-zelfzaken openblijven? Autogarages kunnen blijven
werken in zoverre dat het gaat om dringende herstellingen. Doe-het-zelfzaken vallen
onder het regime van de niet-essentiële winkels en moeten sluiten.
Mag ik nog naar mijn bejaarde vader of moeder rijden om hem of haar te
helpen en te bevoorraden? Mantelzorg is heel belangrijk. Let wel goed op de
afstandsregels, en vermijd gezelligheidsbezoekjes. Probeer zoveel mogelijk
telefonisch te doen want +65’ers behoren tot de risicogroep. Als je gaat om
boodschappen af te zetten: hou afstand of blijf achter het raam staan.
Waar kunnen kwetsbare inwoners terecht om boodschappen te laten doen,
dieren te verzorgen, sociaal contact en maaltijdenbedeling? Iedereen die hulp
nodig heeft, kan mailen naar info@ocmw.glabbeek.be of bellen tussen 09.00 uur en
16.00 uur naar 016 77 28 70.
Wordt het huisvuil nog opgehaald? De containerparken zijn dicht, maar het
huisvuil wordt nog opgehaald en mag buitengezet worden.
Mag ik nog gaan wandelen of sporten buiten? Ja. De buitenlucht is gezond. Maar
er gelden wel enkele voorwaarden. Je mag in je eentje wandelen of sporten. Dit mag
met het gezin waar je mee samenwoont of met één vriend(in). Natuurlijk met
gepaste afstand tot elkaar: 1,5 meter. Samen met meerdere vrienden of andere
familieleden is niet toegestaan. Als je iemand onderweg tegenkomt: Hou afstand!
Mag ik gaan wandelen of fietsen als +65’er? Wie tot de risicogroep behoort,
+65’ers en mensen met een verzwakt immuunsysteem, blijven beter thuis. Maar als
je in goede gezondheid bent, alleen wandelt of fietst, weinig mensen tegenkomt en
voldoende afstand houdt, dan kan het wel.
Mag ik mijn lief nog bezoeken? Ook voor de liefde gaat de pauzeknop in. Het is
geen essentieel contact. Bel elkaar, gebruik Skype of schrijf een mooie brief. Zeker
als je elkaar voor de maatregelen niet dagelijks zag, blijf je best bij elkaar weg,
anders dreig je twee groepen te mixen, de jouwe en die van jouw lief.

Wat met co-ouderschap? Mogen kinderen beide ouders blijven bezoeken?
Zeker. Op alles binnen gezinsverband bestaat geen verbod. Uitzondering: Voor
kinderen of ouders die besmet zijn, wordt alle contact zo veel mogelijk stilgelegd.
Blijven de scholen, buitenschoolse opvang en crèches open? Ja. De lessen zijn
opgeschort, maar scholen blijven opvang voorzien voor kinderen van ouders die niet
thuiswerken, bijvoorbeeld zij die in de medische en de gezondheidssector actief zijn.
Ook de buitenschoolse opvang en crèches blijven open. Alle vakantieopvang, jeugden sportkampen in de Paasvakantie zijn wel geannuleerd.
Mogen kinderen uit de wijk nog samenspelen? Neen, er geldt een
samenscholingsverbod. De politie gaat hier streng op toezien. Alle publieke
speeltuinen en speelplaatsen in de gemeente zijn gesloten.
Mogen kinderen nog samen sporten? Neen, er geldt een samenscholingsverbod.
De politie gaat hier streng op toezien. Ook het skatepark en publieke sportterreinen
zijn gesloten.
Mag ik nog naar de kapper? Kapperszaken blijven tijdens de week open, maar
mogen maximaal één klant per keer toelaten. Bel dus eerst voor een afspraak met
een specifiek tijdslot.
Mag ik nog naar de psycholoog of naar de kinesist? Als het dringende zorg
betreft, kan het. En behoud in de mate van het mogelijke de sociale afstand. Opgelet:
veel professionelen kiezen er zelf voor om hun activiteiten op te schorten.
Mag ik naar mijn zoon of dochter die alleen woont om zijn/haar was op te
halen? Zo min mogelijk. Zorg wel voor handhygiëne - desinfecteer handen achteraf
en hou afstand.

Heeft u als inwoner nog andere vragen stel ze dan gerust via
016/772929 of coronamaatregelen@glabbeek.be

Nuttige telefoonnummers:
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Voor
Voor
Voor
Voor
Voor
Voor

vragen over de werking van het OCMW: 016/772870
vragen over de werking van de gemeente: 016/772929
vragen over gezondheid en openbare orde: 0800/14.689
vragen over economie: 0800/120.33
vragen over hulp aan Belgen in het buitenland: 02/5014000
medische vragen bel uw huisarts of de huisarts van wacht: 1733
vragen aan de burgemeester: 0473/562568 of burgemeester@glabbeek.be

V.U.: Gemeente Glabbeek, burgemeester P. Reekmans, Grotestraat 33 – 3380 Glabbeek

