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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 

 

 

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

Het coronavirus haalt ons dagelijks 
leven serieus overhoop door de 
wekenlange strenge maatregelen om 
de verspreiding van het virus in te 
perken.  

De Nationale Veiligheidsraad besliste 
op 24 april 2020 tot een stapsgewijze 
versoepeling van de verstrengde 
maatregelen vanaf 4 mei 2020. 

Op dat moment zal het gebruik van 
mondmaskers een belangrijke rol 
spelen. 

Het dragen van neus- en 
mondbescherming is aanbevolen in de 
publieke ruimte, zeker indien de 
fysieke afstand niet gegarandeerd kan 
worden. 

De neus en mond bedekken is verplicht 
in het openbaar vervoer, vanaf het 
binnenstappen van het station of de 
halte, en dit voor reizigers vanaf 12 
jaar. 

Als we de handen in mekaar slaan, 
verslaan wij dit virus en komen wij 
misschien sterker uit deze crisis.  

Wij willen samen met onze inwoners 
klaar staan om doorheen deze 
moeilijke periode te komen. Vandaar 
dat wij elke inwoner een gratis 
mondmasker bezorgen. 

Deze mondmaskers zijn slechts één van 
de middelen om de verspreiding van 
het coronavirus te vermijden. Ook de 
andere preventiemaatregelen blijven 
belangrijk. 

Gratis mondmasker voor elke inwoner van Linter 

Op www.maakjemondmasker.be, een 
website die goedgekeurd is door de FOD 
Volksgezondheid, kan je een handleiding 
vinden om zelf mondmaskers te naaien. 

Wie zelf initiatieven neemt om 
mondmaskers te maken kan ons een 
seintje te geven en we plaatsen dit op 
onze website. 

Tegen midden mei beschikt de gemeente 
over een extra voorraad mondmaskers 
voor wie een extra exemplaar wil. 

We openen hiervoor een afhaalcentrum 
op het gemeentehuis en op het OCMW.  
Na het maken van een afspraak kan je 
hier in de voormiddag terecht om een 
extra masker af te halen. De 
contactgegevens van het gemeentehuis 
en het OCMW vind je op de keerzijde van 
deze brief. 

Laat ons in deze tijden goed zorg dragen 
voor mekaar. We willen alvast iedereen 
bedanken die hier op welke manier ook 
toe bijdraagt. 

 

Katrien Bruyninckx 
Wnd. Algemeen directeur 

Marc Wynants 
Burgemeester 

Andy Vandevelde, Linda Verdeyen, 
Sonja Petitjean, Hilde Foriers 

Schepenen 

 

 

Nieuwsbrief  CORONAVIRUS 



 

 

Nieuwsbrief CORONAVIRUS 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

⇨ Met dit mondmasker bescherm je vooral anderen tegen besmetting.  

⇨ Het is nog altijd belangrijk om de handen regelmatig te wassen en  
     zoveel mogelijk afstand te houden.  

⇨ Het mondmasker is wasbaar op 60°C en dus herbruikbaar.  

⇨ Was je handen voor je het masker aandoet én nadat je het masker  
     hebt uitgedaan.   

⇨ Het masker moet de neus, mond en kin bedekken. 

Hoe het mondmasker gebruiken? 

 

We geven hierna een 
samenvatting van de 
belangrijkste elementen 
uit de exitstrategie. Deze 
zijn uiteraard onder 
voorbehoud van 
bijsturing en wijzigingen 
door de Nationale 
Veiligheidsraad. 

Fase 1A (4 mei 2020) 

Industrie en B2B: 
Telewerk blijft de norm. 
Zo zullen bedrijven, als ze 
niet kunnen voldoen aan 
de fysieke afstand, dat 
kunnen compenseren 
door een reeks 
gezondheidsaanbeveling-
en te volgen 

Voor de winkels en de 
horeca: Daar veranderen 
de regels niet, behalve 
voor de stoffenwinkels, 
die hun deuren mogen 
openen. 

Fysieke activiteit in open 
lucht is toegestaan met 
maximaal twee personen, 
naast de mensen die 
onder hetzelfde dak 

De exitstrategie samengevat 

 wonen, op voorwaarde dat 
fysieke afstand altijd 
gerespecteerd wordt. Het 
zal ook toegestaan zijn om 
andere contactloze sporten 
te beoefenen in de 
buitenlucht. Maar toegang 
tot kleedkamers, 
gemeenschappelijke 
douches en cafetaria’s is 
nog altijd verboden. 

Fase 1B (11 mei 2020) 

Deze fase laat toe dat de 
winkels allemaal tegelijk 
weer open kunnen gaan - 
zonder discriminatie op 
basis van grootte of sector 
– om zo iedereen dezelfde 
kans op succes te gunnen. 
Dat zal uiteraard onder 
voorwaarden gebeuren. 

Fase 2 (18 mei 2020) 

Het zal bekeken worden of 
en onder welke 
voorwaarden zogenaamde 
contactberoepen (bvb. 
kappers) hun activiteit 
opnieuw zouden kunnen 
uitoefenen, ook hier onder 
voorwaarden. 

Ploegsporten zullen 
mogelijk zijn in de 
buitenlucht, maar alleen 
in clubverband en met 
respect voor bepaalde 
consignes. 

De heropstart van de 
lessen in het onderwijs 
zal zeer geleidelijk 
gebeuren vanaf 18 mei. 
Niet alle leerlingen zullen 
meteen weer naar school 
gaan. 

Fase 3 (ten vroegste 
vanaf 8 juni 2020) 

De modaliteiten voor de 
mogelijke en geleidelijke 
heropening van 
restaurants en in een 
latere fase ook cafés, bars 
en dergelijke zullen 
bekeken worden. Dit zal 
in ieder geval onder 
strikte voorwaarden 
moeten gebeuren. 

 

 

 

  

Contactgegevens 
gemeente, OCMW  en 
politie (voorlopig nog 
enkel op afspraak) 

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

Dienst Openbare Domeinen 
011 78 40 33 
0472 32 82 07 

Noodplanambtenaar (Corona) 
Luc Veldhaens 
011 78 91 37 

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 

 

 

 


