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

Sinds 2 november 2020 
geldt een verstrengde 
lockdown.  

De strengere regels zijn 
nodig om de toenemende 
druk op onze 
ziekenhuizen een halt toe 
te roepen en het aantal 
nieuwe besmettingen zo 
snel mogelijk te doen 
dalen. 

In het belang van de 
veiligheid van onze 
personeelsleden en van de 

Diensten gemeente en OCMW werken met gesloten 
deuren 

bezoekers van het 
gemeentehuis en het 
OCMW zullen onze 
diensten opnieuw met 
gesloten deuren werken, 
en kunnen de diensten 
enkel bezocht worden na 
het maken van een 
afspraak. 

Een afspraak maken kan 
telefonisch of via e-mail.  

De contactgegevens vindt 
u op de keerzijde van 
deze nieuwsbrief. 

Als u een afspraak hebt op 
het gemeentehuis of het 
OCMW, vergeet dan niet 
dat het dragen van een 
mondmasker verplicht is 
in alle openbare 
gedeelten van het 
gebouw. 

Hou steeds voldoende 
afstand van anderen en 
ontsmet je handen bij het 
toekomen en verlaten van 
het gemeentehuis of het 
OCMW. 
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Deze bizarre tijden zijn 
extra moeilijk voor vele 
ouderen en 
risicopatiënten die - nog 
meer dan anderen - het 
advies krijgen om “in hun 
kot” te blijven. 

Sommigen van hen zijn 
immers kinderloos of 
hebben geen familieleden 
die voor hen kunnen 
zorgen en raken 
geïsoleerd. Zelfs naar de 
winkel gaan, wordt ten 
stelligste afgeraden.   

Maar ook inwoners die 
besmet zijn door het 
coronavirus en verplicht 
in quarantaine of in 
isolatie moeten, kunnen 
en mogen de deur niet uit 
om levensnoodzakelijke 
voedingswaren of 
medicatie aan te schaffen. 

Boodschappendienst voor ouderen, 
risicopatiënten, mensen in quarantaine, … 

Bij een besmetting door 
het coronavirus zal het 
centrale 
contactonderzoek van de 
Vlaamse overheid de 
besmette persoon 
contacteren. Mogelijks 
worden besmette 
personen eveneens 
gecontacteerd door het 
OCMW van Linter. 

Het OCMW zet namelijk in 

op complementair bron- 
en clusteronderzoek en 
op begeleiding van 

OCMW staat in voor complementair bron- en 
clusteronderzoek en begeleiding 

Met onze lokale 
boodschappendienst wil de 
gemeente en het OCMW voor 
hen een helpende hand zijn. 
Deze dienst werd in maart, bij 
het begin van de coronacrisis, 
geboren en draait bijna 
volledig op de onbaatzuchtige 
inzet van vrijwilligers. 

Behoort u tot de risicogroep of 
kan of mag u de woonst niet 
verlaten omwille van het 
coronavirus en wenst u 
beroep te doen op onze 
boodschappendienst, 
contacteer dan het OCMW. 

Het callcenter is bereikbaar op 
weekdagen van 9 tot 12 uur 
op het nummer 011 88 86 60 
of stuur een mailtje naar 
socialedienst@ocmw.linter.be 

Het callcenter noteert uw 
gegevens en zorgt ervoor dat 

een medewerker voor u 
noodzakelijke inkopen 
kan gaan doen bij onze 
lokale handelaars.  

De vrijwilliger komt bij u 
aan huis, haalt het 
boodschappenlijstje op en 
levert nadien de 
boodschappen bij u af. U 
betaalt enkel de 
boodschappen.  

Uiteraard dient hierbij 
steeds rekening gehouden 
te worden met de 
voorzorgsmaatregelen. 
Hou voldoende afstand, 
draag een mondmasker, 
ontsmet de handen, … 

Wil je graag helpen als 
vrijwilliger bij de 
boodschappendienst? 
Geef dan zeker een seintje.  

moeilijk te bereiken 
personen.  

Enerzijds onderzoekt het 
OCMW verbanden tussen 
patiënten en mogelijke 
risicolocaties (bronnen) om 
daar gerichte 
beleidsmaatregelen te 
nemen.  

Anderzijds vult het OCMW 
het centrale contactsysteem 
aan door een selectie van 
moeilijk te bereiken 
patiënten voor te bereiden 
op dit contactonderzoek en 

hen te helpen bij het 
begrijpen van wat ze 
moeten doen (ook qua 
isolatie) en in de 
moeilijkste gevallen zelf 
de contactpersonen door 
te geven aan het centrale 
contactonderzoek. 

Werk mee aan het 
onderzoek en help zo de 
verspreiding van het virus 
tegen te gaan. De 
anonimiteit van het 
onderzoek wordt 
uiteraard steeds 
gerespecteerd. 

 

  

Aangepaste 
dienstverlening 
gemeente en OCMW 
(enkel op afspraak) 

Gemeentehuis 
011 78 91 30 (telefonisch te 
contacteren van 9 tot 12 uur 
en van 13 tot 16 uur (behalve 
op vrijdagnamiddag), en op 
maandagavond van 17u30 tot 
19u30. 
onthaal@linter.be 

Dienst Openbare Domeinen 
0472 32 82 07 

OCMW 
011 88 86 60 (telefonisch te 
contacteren van 9 tot 12 uur 
en van 13 tot 16 uur) 
socialedienst@ocmw.linter.be 

Politie Getevallei 
Wijkkantoor Linter 
011 78 91 40 

Politie Getevallei 
Hoofdsite 
016 80 58 05 

 

 

 

boodschappen 

OCMW 
011 88 86 60 

socialedienst@ocmw.linter.be 

 
 


