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Betreft: Maatregelen coronavirus 
Onze referentie: DCOM/49

Nieuwpoort, 17 maart 2020

Beste Nieuwpoortenaars, 

Sinds het weekend is ons leven veranderd. We dienen om te gaan met maatregelen die diep ingrijpen in ons dagelijks 
leven. Vandaag worden we meer en meer bewust van de gevolgen van die regels. Koppig als we zijn, proberen we de 
kantjes ervan af te lopen. In deze brief vraag ik u om dit niet te doen.  
Het is nu zwart of wit. We kunnen niet een beetje zwanger zijn. 

Ik besef dat het leven hier in Nieuwpoort ontregeld is. We kunnen niet naar het werk, ondernemers hebben geen 
inkomsten meer, kinderen zitten thuis omdat de scholen dicht zijn. Lekker sporten, genieten, ontspannen in een café:  
het kan niet. Echt niet. 

Velen werken nu extra hard. Mensen in de zorg verdienen ieders respect en steun. Maar ook wie achter de schermen 
werkt en nu in moeilijke omstandigheden doorzet en de maatregelen volgt, hoe moeilijk ook, moet door ons gesteund 
worden.  
Maak het hen niet nog moeilijker. Respecteer de adviezen. Kom niet in groep samen, ook niet om een ijsje of wafel 
te kopen of stiekem in een groepje wat te skaten op een afgesloten terrein. Ik zie het gebeuren en kan het maar niet 
begrijpen. 

Nieuwpoort ontvangt zijn bezoekers altijd met open armen en probeert steeds goed voor zijn bezoekers te zorgen. 
Vandaag vraag ik de bezoekers om hun bezoek wat uit te stellen. We zijn nu niet in staat om hen te ontvangen zoals het 
hoort. Onze stadsinfrastructuur is gesloten en onze bewoners moeten beschermd worden.  
Hoofdzaak nu is de verspreiding tegengaan. Het is daarom erg belangrijk om de adviezen te blijven opvolgen. We 
kennen ze intussen allemaal,  zwart op wit. Waarom die kantjes er proberen aflopen? 

Hoe lang het allemaal zal duren weet ik niet. In elk geval zullen de komende weken niet altijd makkelijk zijn. We proberen 
hulp te bieden waar kan. Zo werken we aan manieren om de ondernemers in Nieuwpoort tegemoet te komen. U hoort er 
nog van.  
Daarnaast proberen de stadsmedewerkers de dringende dienstverlening te blijven garanderen. Vanop afstand. De 
huisvuilophaling gaat door maar ook daarbij beschermen we de stadsmedewerkers maximaal. Misschien zal een niet 
dringende taak, een beetje onkruid hier en daar bijvoorbeeld, niet meteen aangepakt worden. Wel volgen we de 
adviezen op. Zwart op wit. 

Mag ik dit ook van u vragen? 

Weet u, we kunnen niet een beetje zwanger zijn. 

De Algemeen Directeur, De Burgemeester,

Benoit WILLAERT Geert VANDEN BROUCKE
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INFONUMMER CORONAVIRUS

Federale overheid   
Antwoorden op algemene vragen over het coronavirus vindt u op www.info-coronavirus.be.

De volgende telefoonnummers zijn beschikbaar voor burgers met vragen, dagelijks van 8 tot 20 u.:  

   •  Voor vragen over gezondheid en openbare orde: tel. 0800/14.689
   • Voor vragen over economie: tel. 0800/120.33    

Tussen 9 en 18 u. zijn Facebook-chats mogelijk met het nationaal crisiscentrum en de FOD Volksgezondheid.

Stad Nieuwpoort  
Heeft u algemene vragen over de gevolgen van de maatregelen in Nieuwpoort?  
Dan kunt u op weekdagen terecht op tel. 058 22 44 05 van 8 tot 12 u. en 13 tot 17 u.      

Vragen kunnen ook gestuurd worden naar infocorona@nieuwpoort.be. Volg zeker ook de stedelijke website  
www.nieuwpoort.be en onze sociale media voor de laatste ontwikkelingen.

WAT MET DE STEDELIJKE DIENSTVERLENING?
De Stad stelt alles in het werk om u zo goed mogelijk te informeren en te helpen. Om u én al onze medewerkers te 
beschermen, zet de Stad in op telewerken.

Alle stadsgebouwen zijn gesloten. De verschillende stadsdiensten zijn telefonisch bereikbaar of via e-mail. Een 
overzicht van alle contactgegevens per dienst kunt u terugvinden op www.nieuwpoort.be onder het tabblad ‘Bestuur > 
Stadsdiensten’. 

Dringende vragen voor de Dienst Bevolking en Burgerzaken kunt u stellen op het e-mailadres  
bevolking@nieuwpoort.be. Wie echt niet kan mailen, belt naar tel. 058 22 44 40.

Het Sociaal Huis is bereikbaar via socialedienst.ocmw@nieuwpoort.be of op tel. 058 22 38 10 tussen 9 en 12 u.  
en 13.30 tot 16 u.

Het stedelijk recyclagepark is niet bereikbaar. Ook de ondergrondse afvalcontainers voor karton, papier en glas worden 
buiten werking gesteld. Aan de afvalophaling aan huis verandert niets. 

HEEFT U HULP NODIG? 
Behoort u tot de meest kwetsbaren onder ons: personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of 
nieraandoeningen en personen met een verzwakt immuunsysteem (chemo-, reumabehandeling, etc.)? 

Als u niemand in uw onmiddellijke omgeving heeft die u kan bijstaan in uw noden, dan zoeken wij voor u een oplossing! 
U kunt Het Sociaal Huis contacteren via e-mail naar socialedienst.ocmw@nieuwpoort.be of op het nummer  
tel. 058 22 38 10 tussen 9 en 12 u. en 13.30 tot 16 u.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT! 
Behoort u niet tot een risicogroep en kunt u tijd vrijmaken om anderen te helpen? Meldt u dan aan als vrijwilliger bij Stad 
Nieuwpoort.  

Let op! Kandidaat-vrijwilligers dienen minimum 18 jaar te zijn. Voor bepaalde functies wordt gepeild naar ervaring of 
kennis, diploma’s zijn van minder belang. Stuur een mail met trefwoord ‘vrijwilliger’ naar infocorona@nieuwpoort.be en 
we sturen u de link naar het invulformulier toe.


