
 

 

 
 
 
 
 
 
  

Extra nieuwsbrief 
van de gemeente 
Linter en het OCMW 
naar aanleiding van  
het coronavirus 
(Covid-19). 

19 maart 2020 

 

De situatie wordt 
constant opgevolgd 
en nieuwe of 
aangepaste 
maatregelen kunnen 
steeds genomen 
worden. Het meest 
actuele nieuws vind 
je steeds op: 

www.info-
coronavirus.be 

www.linter.be 

Infolijn: 
0800 14 689 

 

 

V.U.: Gemeentebestuur Linter, Helen-Bosstraat 43, 3350 Linter 

De federale regering ging 
over tot bijkomende 
verstrengde maatregelen 
en dit met ingang van 18 
maart om 12 uur tot en 
met 5 april. 

Deze maatregelen komen 
boven op de reeds 
genomen maatregelen. 

ALGEMENE MAATREGEL 

Je wordt verwacht van 
zoveel mogelijk thuis te 
blijven. Je mag enkel 
buitenkomen voor 
volgende zaken: 

• Gaan werken 

• Een verplaatsing in het 
kader van je werk 

• Naar de winkel gaan 

• Naar de bankautomaat 
gaan 

• Naar de dokter gaan 

• Hulp bieden aan 
kwetsbare personen 

MAATREGELEN SOCIALE 
LEVEN 

• Alle bijeenkomsten, 
culturele, sociale, 
feestelijke, folklorische, 
sportieve of recreatieve 
activiteiten worden 

Verstrengde maatregelen 

verboden, ongeacht of ze 
privé of publiek zijn. 

• Een buitenwandeling of 
een individuele fysieke 
activiteit met de leden 
van de familie die onder 
hetzelfde dak wonen of 
vergezeld van telkens 
dezelfde vriend(in) zijn  
wel toegestaan, dit alles 
met respect van een 
afstand van 1,5 meter 
tussen elke persoon. 

• Activiteiten in het kader 
van jeugdbewegingen zijn 
verboden (tot einde 
paasvakantie). 

• Het openbaar vervoer 
blijft actief maar dient 
enkel gebruikt te worden 
voor essentiële reizen. De 
sociale afstand van 1,5m 
moet hierbij 
gegarandeerd worden. 

• Niet essentiële reizen 
vanuit België zijn 
verboden. 

MAATREGELEN VOOR 
WINKELS EN BEDRIJVEN 

Alle winkels zijn gesloten, 
behalve:  

• Voedingswinkels, 
inclusief nachtwinkels 
(tot 22u)  

• Winkels die 
hoofdzakelijk 
dierenvoeding verkopen  

• Apotheek  

• Krantenwinkels  

• Benzinestations  

• Kappers, op voorwaarde 
dat ze maar 1 klant 
tegelijkertijd ontvangen  

Op welke voorwaarde 
mogen deze winkels 
openen?  

• De nodige maatregelen 
moeten genomen worden 
zodat een sociale afstand 
van 1,5 meter 
gegarandeerd kan 
worden. 

• In supermarkten mag 
maximaal 1 klant per 
10m² en voor maximaal 
30 minuten aanwezig zijn. 

• Kortingen en promoties 
zijn verboden. 

• Voedingswinkels mogen 
open zijn van 7u – 22u. 

• Nachtwinkels moeten 
sluiten om 22u. 
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Voor veel bedrijven en 
zelfstandigen is er een 
ernstige impact. Om de 
bedrijven te 
ondersteunen namen de 
federale en de Vlaamse 
regering een aantal extra 
maatregelen. 

Op de website van UNIZO 
kan je een volledig 
overzicht met toelichting 
vinden van de genomen 
maatregelen: 
www.unizo.be/coronaste
unmaatregelen 

We sommen hierna een 
aantal maatregelen op: 

• Winkels die moeten 

sluiten kunnen hun 
werknemers tijdelijk 
werkloos stellen via het 
stelsel van tijdelijke 
werkloosheid wegens 
overmacht. 

• Op basis van de impact 
van corona op zijn 

Steunmaatregelen voor ondernemingen en 
zelfstandigen 

 

Naar aanleiding van de 
verstrengde maatregelen 
wordt ook de 
dienstverlening op het 
gemeentehuis en het 
OCMW aangepast.  

Het personeel zal 
maximaal via telewerk de 
dienstverlening 
garanderen. 

Enkel voor dringende 
zaken kan er een afspraak 
gemaakt worden. 

Aangepaste gemeentelijke dienstverlening 

 

activiteit, zal de 
zelfstandige automatisch 
de toestemming krijgen 
om zijn voorlopige sociale 
bijdragen te verminderen. 

• Elk wie geconfronteerd 
wordt met moeilijkheden 
om zijn sociale bijdragen 
op tijd te betalen, omwille 
van de impact van het 
coronavirus, zal uitstel van 
betaling met een jaar voor 
de twee eerste kwartalen 
van 2020 kunnen 
verkrijgen. 

• Elke zelfstandige die zijn 
zelfstandige activiteit door 
de coronacrisis moet 
onderbreken of zich 
genoodzaakt ziet zijn zaak 
te sluiten komt in 
aanmerking voor een 
overbruggingsrecht. 

Het overbruggingsrecht 
voorziet in maart en april 
een maandbedrag van  

€ 1.291,69, of  € 1.614,10 
bij gezinslast. 

• De ondernemers die 
getroffen zijn door een 
sluiting bekomen een 
eenmalige hinderpremie 
van 4.000 euro. 

• Er wordt 100 miljoen 

euro extra uitgetrokken 

voor crisiswaarborgen. 

• Er werden ook een 
aantal fiscale 
steunmaatregelen 
genomen.  

Websites met meer 
informatie: 

www.unizo.be/coronaste
unmaatregelen 

www.vlaio.be 

https://financien.belgium
.be/nl/coronavirus 

 

Voor alle andere zaken 
trachten we u telefonisch 
en per mail verder te 
helpen. 

Op werkdagen, van 9 tot 
12 uur, kan men 
telefonisch contact 
opnemen met het 
gemeentehuis op het 
nummer 011 78 91 30. 

Per mail zijn de diensten 
van de gemeente te 

bereiken via 
onthaal@linter.be 

Het OCMW is tussen 9 en 
16 uur bereikbaar op het 
nummer 011 88 86 60 of 
socialedienst@ocmw.linte
r.be 

Ook het callcenter van het 
OCMW voor de 
boodschappendienst voor 
de risicogroepen blijft 
telefonisch en per mail 
bereikbaar. 

  

 

  

Aangepaste 
dienstverlening 
gemeente en OCMW 
(enkel op afspraak voor 
dringende zaken) 

Gemeentehuis 
011 78 91 30 (9 tot 12 uur) 
onthaal@linter.be 

Dienst Openbare Domeinen 
011 78 40 33 
0472 32 82 07 

OCMW 
011 88 86 60 (9 tot 16 uur) 
socialedienst@ocmw.linter.be 

Politie Getevallei 
Wijkkantoor Linter 
011 78 91 40 

Politie Getevallei 
Hoofdsite 
016 80 58 05 
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