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

Het coronavirus noopte 
de overheden tot het 
nemen van verschillende 
maatregelen om de 
verspreiding van het virus 
af te remmen. 

De impact op het 
dagelijkse leven zal groot 
zijn, maar de gezondheid 
van de ganse bevolking 
moet altijd onze eerste 
bekommernis zijn.  

Als we als samenleving de 
handen in elkaar slaan, 
komen we deze crisis te 
boven. Het is in periodes 

Voorwoord 

Maatregelen vanwege de federale overheid 

Sinds vrijdagnacht 13 
maart vanaf 24 uur zijn 
volgende maatregelen van 
kracht: 
 

Alle bijeenkomsten 
worden geannuleerd, 
ongeacht of het binnen of 
buiten activiteiten zijn, 
ongeacht het aantal 
deelnemers. Alle feesten 
in feestzalen worden 
geannuleerd.  

Alle recreatieve 
activiteiten worden 
afgelast. Activiteiten van 
jeugdbewegingen en 
sportclubs worden 
geannuleerd.  

als deze dat we de kracht 
van solidariteit ten volle 
kunnen uitspelen.  

Er is geen reden tot 
paniek, maar laten we 
met ons allen de genomen 
maatregelen naleven. Ze 
zijn echt noodzakelijk om 
de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. 

Wij beseffen dat we de 
komende weken heel wat 
flexibiliteit en 
inspanningen van 
iedereen verwachten. Wij 
willen jullie daar op 
voorhand al voor danken. 

Laat ons in deze tijden 
vooral goed zorg dragen 
voor elkaar. 

Oprecht bedankt! 

 

Marc Wijnants 
Burgemeester 

Andy Vandevelde 
Linda Verdeyen 
Sonja Petitjean 

Hilde Foriers 
Schepenen 

 

 

Cafés en restaurants zijn 
gesloten. Restaurants 
mogen openblijven om 
maaltijden te laten 
afhalen of te bezorgen. Er 
mogen in geen geval 
mensen ter plaatse eten.  

Dit betekent dat frituren 
en broodjeszaken verder 
kunnen werken, voor 
zover zij niemand ter 
plaatse laten eten. Hotels 
(of B&B’s) blijven open, 
enkel en alleen voor de 
overnachting.  

De winkels blijven de 
hele week open, maar niet 
in het weekend. 

Voedingszaken en 
apotheken blijven 
gewoon open, ook in het 
weekend.  

Alle bibliotheken, 
zwembaden, sportcentra 
en fitnesscentra worden 
gesloten.  

Kappers zijn open tijdens 
weekdagen en enkel op 
afspraak. Ze zijn gesloten 
tijdens het weekend.  
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Alle erediensten worden 
geannuleerd. Huwelijken, 
doopsels, en andere 
vieringen gaan niet door. 
De enige uitzondering 
hierop vormen 
begrafenissen, weliswaar 
in beperkte kring.  

De lessen in de scholen 
worden opgeschort. Er zal 
kinderopvang worden 
georganiseerd, zeker voor 
de kinderen van 
professionelen uit de 
gezondheidszorg en 

Maatregelen vanwege de federale overheid (vervolg) 

 

De gemeente Linter nam 
met ingang van vrijdag 13 
maart een aantal 
bijkomende maatregelen 
tegen het coronavirus. 
Deze zijn van toepassing 
minstens tot en met 3 
april. 

De bibliotheek is 
gesloten. 

De andere diensten van 
de gemeente en het 
OCMW sluiten de loketten 
en werken enkel nog op 
afspraak voor dringende 
zaken. Een afspraak 
maken kan telefonisch of 
via e-mail. De 
contactgegevens vindt u 
hiernaast. 

De poetsdienst, de 
bedeling van de warme 
maaltijden, de 
onderhoudswerken aan 
het openbaar 
patrimonium blijven 

Maatregelen gemeentelijke dienstverlening 

 

openbare veiligheid. 
Kinderen voor wie er geen 
andere opvangoplossing is 
dan het inschakelen van 
ouderen, zullen ook 
terecht kunnen in de 
scholen. 

Markten mogen doorgaan 
in de week, in het weekend 
mogen enkel kramen 
worden opgesteld die 
voedingsmiddelen 
verkopen. Voorwaarde is 
dat kramen voldoende uit 
elkaar worden opgesteld 

en dat drummen van 
mensen wordt vermeden. 

Het openbaar vervoer 
functioneert normaal, 
maar er wordt gevraagd 
om zich te beperken tot 
noodzakelijke 
verplaatsingen. 

Iedereen blijft in de mate 
van het mogelijke aan het 
werk maar telewerk 
moet worden bevorderd 
en zo nodig versterkt. 

 

 

 

 

 

doorlopen, met 
inachtneming van de 
nodige 
voorzorgsmaatregelen. 

De geplande publieke 
activiteiten georganiseerd 
door de gemeente worden 
geannuleerd. Ook de 
buitenspeeldag wordt 
geannuleerd. 

De lessen in de scholen 
worden opgeschort. Er zal 
kinderopvang worden 
georganiseerd, zeker voor 
de kinderen van medisch 
en gezondheidspersoneel 
en gezagsafdelingen. 

Kinderen voor wie er geen 
andere opvangoplossing is 
dan het inschakelen van 
ouderen, zullen ook 
terecht kunnen in de 
scholen. 

Op die manier kan de 
gemeente en het OCMW de 
voorgestelde maatregel 

van ‘social distancing’ 
optimaal toepassen en het 
besmettingsgevaar voor 
haar inwoners en haar 
personeel zo veel 
mogelijk beperken terwijl 
de dienstverlening naar 
de inwoners toe 
gegarandeerd blijft! 

De voor- en naschoolse 
kinderopvang van Ferm 
blijft geopend. 

De afvalinzameling door 
EcoWerf blijft 
gegarandeerd en het 
recyclagepark blijft 
geopend. Stel het bezoek 
echter zoveel als mogelijk 
uit. 

Het gemeentebestuur 
volgt de situatie constant 
op en de maatregelen 
worden bijgestuurd 
indien nodig. 

Wijzigingen en nieuwe 
informatie vindt u steeds 
op www.linter.be 

Gemeente, OCMW en 
politiekantoor werken 
enkel op afspraak voor 
dringende zaken 

Gemeentehuis 
011 78 91 30 
onthaal@linter.be 

Dienst Openbare Domeinen 
011 78 40 33 
0472 32 82 07 

OCMW 
011 88 86 60 
socialedienst@ocmw.linter.be 

Politie Getevallei 
Wijkkantoor Linter 
011 78 91 40 

Politie Getevallei 
Hoofdsite 
016 80 58 05 
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Politiezone Getevallei 
neemt extra maatregelen 
om personeelsleden maar 
ook burgers te 
beschermen en om toch 
nog een maximale 
dienstverlening te kunnen 
blijven garanderen.  

De wijkkantoren van 
Linter, Zoutleeuw en 
Hoegaarden zijn gesloten 
minstens tot en met 3 
april. Er kan evenwel 
steeds telefonisch een 
afspraak worden gemaakt 
om dringende aangiftes te 
komen doen. 

De centrale onthalen in 
Landen en Tienen blijven 
geopend volgens de 
normale openingsuren. Er 

Aangepaste dienstverlening Politie Getevallei 

Voor veel bedrijven is er 
een ernstige impact. Om 
de bedrijven bij te staan, 
te ondersteunen en te 
voorkomen dat ze in 
zware financiële 
problemen komen, nam 
de Vlaamse Regering een 
reeks extra maatregelen. 

Er wordt 100 miljoen 
euro extra uitgetrokken 
voor crisiswaarborgen. 
Op die manier kunnen 
ondernemingen en 
zelfstandigen in deze 
crisisperiode ook voor 

bestaande schulden een 
overbruggingskrediet 
laten waarborgen door de 
ParticipatieMaatschappij 
Vlaanderen. 

Steunmaatregelen voor ondernemingen 

wordt wel gevraagd om 
enkel langs te komen voor 
dringende aangiftes.  

Voor niet dringende 
aangiftes wordt er 
gevraagd om telefonisch 
een afspraak te maken. 

We willen benadrukken 
dat de politiemensen nog 
steeds 24/24 beschikbaar 
zullen zijn om dringende 
interventies uit te voeren 
en de elementaire 
dienstverlening dus steeds 
gegarandeerd blijft.  

De politie vraagt uw 
medewerking om niet 
dringende aangiftes uit te 
stellen en hiervoor 
telefonisch een afspraak te 

maken. Indien u niet weet 
of uw aangifte al dan niet 
dringend is en kan 
uitgesteld worden naar 
een latere datum, neemt u 
best telefonisch contact op 
en zullen wij samen met u 
deze inschatting maken. 

Verschillende niet 
dringende aangiftes (voor 
feiten van fiets- en 
bromfietsdiefstallen, 
beschadigingen, graffiti, 
…) kan u online doen. 
Voor meer informatie, 
neem een kijkje op: 
https://www.politie.be/nl
/e-loket.  

Er wordt voorzien in een 
hinderpremie voor 
ondernemingen en 
zelfstandigen die 
getroffen worden door de 
coronamaatregelen. Dit 
moet zij die ernstig 
inkomensverlies hebben 
deels compenseren.  

De ondernemers die 
getroffen zijn door een 
volledige sluiting 
bekomen een eenmalige 
premie van 4.000 euro en 
als ze na 21 dagen hun 
zaak nog moeten sluiten 
een vergoeding van 160 
euro per dag. Voor 
ondernemingen die in het 
weekend moeten sluiten 
is er een eenmalige 

premie van 2.000 euro en 
als ze na 21 dagen hun 
zaak nog moeten sluiten, 
krijgen ze een vergoeding 
van 160 euro per dag. 

Er zijn nog andere 
maatregelen in onderzoek. 

Meer informatie is te 
raadplegen via de website 
van het Agentschap 
Innoveren & Ondernemen. 

www.vlaio.be 
Contactpunt: 0800 22 555 

Ook op de website van 
UNIZO kan je meer 
informatie vinden over 
deze en andere 
steunmaatregelen. 

www.unizo.be/coronasteu
nmaatregelen 

 

  



 

 

Nieuwsbrief CORONAVIRUS 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De nieuwe maatregelen 
om de verspreiding van 
het coronavirus tegen te 
gaan, hebben een grote 
impact op veel mensen.  

Zeker voor personen uit 
de risicogroepen, onder 
andere ouderen en 
mensen met een verzwakt 
immuunsysteem, is de 
impact groot. 

Tijdens de komende 
periode zijn ongetwijfeld 
heel wat mensen bang, 
onzeker en alleen. 

Hoe kunnen we elkaar en de zwakkeren helpen? 

Na overleg met meerdere 
huisartsen uit Linter 
willen de gemeente Linter 
en het OCMW een 
boodschappendienst voor 
de aankoop van 
levensmiddelen en 
aankopen bij de apotheek 
organiseren voor de 
ouderen en andere 
personen die een 
verhoogd risico lopen. 

Binnen het OCMW zetten 
wij een callcenter op waar 
mensen die zelf niet meer 
kunnen gaan winkelen 
terecht kunnen om hierbij 
hulp te vragen. 

Boodschappendienst voor risicogroepen 

We nodigen daarom 
verenigingen en 
vrijwilligers uit om hulp 
te bieden aan wie ziek is 
of tot een risicogroep 
behoort en eenzaam is. 

Dat kan op een veilige 
manier door inkopen of 
telefonisch een babbel te 
doen. 

Als je iemand kent in je 
buurt, in je omgeving, in 
je straat die behoort tot 
één van de risicogroepen, 
kan jij het verschil maken. 

Uiteraard hou je hierbij 
steeds rekening met de 
hygiënische voorschriften 
en voorzorgsmaatregelen.  

Het is uitgesloten dat 
mensen met 
ziektesymptomen deze 
diensten aan de 
kwetsbare leveren. 

De Vlaamse Overheid 
zorgt ervoor dat je, als je 
vrijwilligt in dit verband, 
verzekerd bent. Info: 
www.vlaanderenvrijwillig
t.be  

 

 

Wij stellen een aantal 
personeelsleden vrij om 
voor deze kwetsbaren 
boodschappen te doen. 

Het callcenter is 
bereikbaar op weekdagen 
van 9 tot 16 uur op het 
nummer 011 88 86 60 of 
stuur een mailtje naar 
socialedienst@ocmw.linte
r.be  

Het callcenter noteert uw 
gegevens en zorgt ervoor 
dat een medewerker voor 
u noodzakelijke inkopen 
kan gaan doen bij onze 
lokale handelaars. 

Uiteraard dient hierbij 
steeds rekening gehouden 
te worden met de 
richtlijnen, hygiënische 
voorschriften en de 
voorzorgsmaatregelen. 

Direct contact is niet 
toegelaten. Respecteer 
steeds een afstand van 
minstens 1 meter 
wanneer u contact heeft. 

Iedereen dient een strikte 
handhygiëne toe te 
passen. 

 

 

 

 

 

 

  

boodschappen 

OCMW 
011 88 86 60 

socialedienst@ocmw.linter.be 

 
 

Actuele informatie 

www.info-coronavirus.be  

www.linter.be 

 


