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“Bedankt aan alle Wetteraars om de richtlijnen van de overheid zo nauwgezet op te 
volgen. Het is niet evident, dat bese� en we, maar van groot belang dat we dit allen 
doen. 

Daarnaast wil ik jullie ook bedanken om in deze moeilijke omstandigheden te blijven 
(thuis)werken, en de zorg op te nemen voor je gezin, familie, kennis, buur of gewoon 
iemand die het nodig heeft. De solidariteit die ik in onze gemeente ervaar, geeft 
mij een warm gevoel en maakt van mij, ondanks deze moeilijke tijden, een trotse 
burgemeester. 

Het is alleen door dit samen aan te pakken dat we erin zullen slagen het coronavirus te 
verslaan. Jullie gezamenlijke inzet maakt écht een verschil.”

Alain Pardaen,
burgemeester

WINKEL HIER?!

Steun jouw lokale winkelier en doe je 
aankopen in voedingswinkels of bij 
apothekers in je eigen buurt. 
Maak tegelijk een gezellig praatje met de 
handelaar en andere Wetteraars 
(1,5 m afstand respecteren!)

Restaurants bieden afhaalmaaltijden aan. 
De lijst vind je via onze website 
www.wetteren.be/coronavirus. In sommige 
cafés kan je nu virtueel een drankje bestellen 
en na de coronacrisis komen opdrinken:  
www.watdrinkje.be #opuwgezondheid.

Steun ook de zaken die hun deuren moeten 
sluiten via een eventuele webwinkel of door 
het aankopen van een waardebon. 

Ben je een lokale handelaar en zit je met 
vragen? Je kan via mail of telefoon terecht in 
het gemeentehuis.

GOUDEN REGELS IN CORONATIJD 
• blijf thuis en was regelmatig je handen
• hou met ouderen alleen digitaal of telefonisch contact
• hou 1,5 meter afstand als je echt buiten moet zijn

Blijf afstand houden in alle omstandigheden! (winkelen, praatje 
maken,  wandelen, fi etsen… gaat perfect zo) Groepeer je noodzakelijke 
verplaatsingen. Bewegen buiten mag af en toe, maar blijf in je eigen regio. 

De politie schrijft boetes uit voor wie de richtlijnen en regels niet respecteert. 

Meer info:
www.wetteren.be/coronavirus - Facebook gemeente Wetteren -  www.info-coronavirus.be 

0800 14689 - crisiscentrum@ibz.fgov.be.
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NIEUWS

Muurschildering Cazn aan de Schelde

CREATIEF ZIJN
EN TEGELIJK 
IEMAND HELPEN

Download een originele aanvultekening en 
kleur ze in. Hang het resultaat aan je raam of 
stuur het op naar een vriend of familielid die 
nu geen bezoek krijgt. 
www.wetteren.be/teken-en-kleur-mee

Neem ook een foto van jouw tekening en 
deel op facebook met #wetterenhelpt.



LAATSTE NIEUWS I .V.M. HET CORONAVIRUS EN MAATREGELEN

KINDEROPVANG 
TIJDENS DE 
PAASVAKANTIE

Het basisprincipe blijft om kinderen zoveel 
mogelijk thuis op te vangen.  
De buitenschoolse kinderopvang en de 
basisscholen voorzien opvang voor gezonde 
kinderen (ouders werken in in de zorg of 
andere noodzakelijke sectoren, kinderen in 
kwetsbare situaties of die altijd extra zorg/
opvang nodig hebben). 

Kinderen die de voorbije dagen en weken 
opgevangen werden in IBO of school, 
blijven daar samen. Heb je nog vragen rond 
kinderopvang? Neem contact op met het 
Sociaal Huis: 09 365 73 73.

BIBLIOTHEEK

De hoofdbibliotheek op de Markt start vanaf 
vrijdag 3 april 2020 met een afhaalservice.  
Let wel: Boeken of andere materialen 
ontlenen kan enkel op afspraak.  
Hoe je boeken kan reserveren lees je op de  
www.bibliotheekwetteren.be. 

Eerder ontleende materialen zijn automatisch 
verlengd. Terugbrengen kan, enkel voor 
ontleningen in de hoofdbib via de inleverbox 
aan de Markt.

DRINGEND 
DOCUMENTEN 
NODIG VIA HET 
GEMEENTEHUIS? 

Het gemeentehuis op Rode Heuvel blijft 
bereikbaar tijdens de coronacrisis maar wel 
enkel op afspraak. En enkel voor een beperkt 
aantal producten (bij hoogdringendheid).  

Contact opnemen of telefonische afspraak 
maken kan op weekdagen van 9 tot 17 uur 
via 09 369 00 50 of wetteren@wetteren.be.

Hou er rekening mee dat in deze 
uitzonderlijke periode geen Kids e-ID kan 
afgehaald worden. Chip op identiteitskaart 
laten aanpassen na een adreswijziging wordt 
ook uitgesteld naar een latere datum. 

Een adreswijziging kan je doorgeven  
via www.wetteren.be,  
via wetteren@wetteren.be of schriftelijk 
(Rode Heuvel 1, 9230 Wetteren). Allerhande 
soorten attesten kunnen jou via post of 
mail toegestuurd worden, nadat je contact 
opneemt via website, mail of telefoon.

CONTACT MET  
SOCIAAL HUIS? 

Heb je het financieel, psychologisch of in 
jouw gezin extra moeilijk in deze uitzonderlijke 
periode? 

Mail naar info@sociaalhuis.wetteren.be of 
bel naar het algemeen nummer van het Sociaal 
Huis 09 365 73 73. Een maatschappelijk werker 
zal je zo snel mogelijk trachten te helpen.  
Ben je al cliënt, neem dan rechtstreeks 
contact via mail met je maatschappelijk 
werker. Zij werken van thuis. Nog vragen over 
kinderopvang als je zelf in de zorg werkt?  
Neem contact op via mail of telefoon.

WETTERAARS  
HELPEN WETTERAARS 

Via www.impactdays.be/wetterenhelpt  
kan je je als vrijwilliger inschrijven.  
Wil je Wetteraars die het nu moeilijk hebben 
helpen? Kies één of meerdere acties om samen 
sterker te staan tegen het coronavirus (ook al 
moeten we afstand houden). 

Kan jij zelf hulp gebruiken bij boodschappen 
doen, je huisdier uitlaten, voel je je heel 
eenzaam nu je verplicht thuis moet blijven, ...? 
Meld je aan via wetteren@wetteren.be  
of 09 369 00 50 en we leggen voor jou de link 
met vrijwilligers uit de buurt.

TRIAGECENTRUM VOOR 
CORONA IN ZAAL 
SKALA 

Huisartsenkring Wetteren – Laarne – Wichelen 
besliste om in onze regio een triagecentrum 
voor coronatests op te richten in de gebouwen 
van Skala (Laarne). Enkel als de huisarts je 
doorstuurt dan kom je daar terecht.  
Naast tests gebeurt daar ook de beslissing  
over ziekenhuisopname.

De huisartsenkring werkt samen met het  
ASZ-ziekenhuis, de drie lokale besturen en  
de eerstelijnszorgzone ‘Scheldekracht’.  
De betrokken gemeentes leveren beurtelings  
administratief personeel om het onthaal van 
deze triageplaats te bemannen.

“Blijf in uw kot”, zeker tot en met  
19 april 2020.  Alle maatregelen werden 
eind vorige week verlengd. Doe enkel 
noodzakelijke verplaatsingen. Kom af 
en toe buiten om te bewegen in open 
lucht, maar ga na korte tijd weer naar 
huis.

Alle activiteiten en evenementen 
georganiseerd door de gemeente worden 
geschrapt tot en met 3 mei 2020.

BELLEN MET 
80-PLUSSERS

Lokaal Bestuur Wetteren zet in deze crisistijd 
medewerkers en vrijwilligers in om onze 
oudste inwoners op te bellen. Ze maken 
een praatje, controleren of zij nog vragen 
hebben over corona en of zij hulp nodig 
hebben. Dit helpt de eenzaamheid breken en 
vergemakkelijkt de vraag om hulp. 

Ben je zelf 80+ of ken je iemand die hier 
nood aan heeft? Je kan ook zelf contact 
opnemen via info@sociaalhuis.wetteren.be 
of 09 365 73 73.
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