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AANSPREKEN OF BEKEUREN?
De afgelopen weken kregen de Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) er
opeens allerlei taken bij. Na het uitbreken van het coronavirus spelen de Boa’s een
belangrijke rol bij het handhaven van de beschermingsmaatregelen om verdere
verspreiding van het virus te voorkomen.

Beste inwoners en ondernemers,

De Boa’s hebben de insteek om mensen als eerste aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. Als dit niet werkt, dan mogen ze een bekeuring uitdelen. Zij doen dit op basis van
de noodverordening die van kracht is. Tot nu toe is dat gelukkig nog niet nodig geweest.
Wat doen onze Boa’s?
Er zijn vier Boa’s dagelijks actief. Zij surveilleren herkenbaar op straat. Daarbij controleren
ze of mensen zich netjes aan de regels houden. Zoals het afstand houden van 1,5 meter
en het niet in groepjes staan. Het beeld tot nu toe is dat de mensen zich goed bewust
zijn van de maatregelen en dat ze zich er prima aan houden. De Boa’s proberen zo veel
mogelijk zichtbaar te zijn en knopen het gesprek aan met mensen. Ook zijn ze in gesprek
met winkeliers. Ze zien dat het goed loopt met het deurbeleid en de hoeveelheid mensen
in de winkels, de looprichting en de hygiëne.

We gaan alweer de vierde week in waarin het coronavirus ons
leven beheerst. Een gevecht tegen een onzichtbare vijand. Dat is
een moeilijke strijd die we alleen kunnen winnen als we met z’n
allen doen wat gedaan moet worden. Er is al veel over gezegd
en ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om de
aanwijzingen en richtlijnen te blijven volgen. U vindt ze allemaal
bij elkaar op onze website.
U en wij nemen onze verantwoordelijkheid
Het is goed te zien dat veel inwoners hun verantwoordelijkheid nemen om
verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Een mooi voorbeeld afgelopen week was de markt. U had er veel vragen over. Deze belangrijke schakel in
de voedselvoorziening hebben we tot nu toe open kunnen houden. Dankzij u!
U bent degene die ons het vertrouwen geeft dat openhouden van de markt
kan. Met voldoende afstand tot elkaar en voldoende spreiding blijft de markt
ook de komende weken open.
Speciale aandacht hebben we voor plaatsen waar kinderen samenkomen
zoals scholen en speelplaatsen. Met borden en cartoons geven we aan wat wel
en niet mag. Ook op de grote informatieborden in de gemeente vragen we u,
in samenwerking met Carrefour, rekening te houden met elkaar.
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Onder meer via deze gemeentepagina houden wij u op de hoogte. Vergeet ook
vooral niet onze social media in de gaten te houden voor het actuele nieuws.
Op onze website vindt u antwoorden op veel relevante vragen. Staat uw vraag
er niet bij, bel of mail ons dan.
Pas goed op uzelf. Blijft u vooral naar elkaar omkijken en initiatieven nemen
om elkaar te helpen.
Burgemeester Jan Westmaas

LUISTEREND OOR NODIG?
Als ouder van thuiszittende kinderen kun je er, in deze tijd, even doorheen zitten. Heb jij
vragen, tips nodig, een luisterend oor, gezellig praatje of zit je compleet met je handen in
het haar? Team Preventief Jeugdwerk staat voor je klaar!
Carrefour denkt graag met je mee. Bel gerust via 0527 63 00 00 op maandag tot en met vrijdag
tussen 8.30 en 16.00 uur.

STEUNMAATREGELEN
Voor inwoners, verenigingen en ondernemers heeft de gemeente een pakket aan steunmaatregelen. Dit is een aanvulling op de landelijke maatregelen. Die vindt u op
rijksoverheid.nl/coronavirus.

VOOR INWONERS EN VERENIGINGEN
Hulp nodig? Of wil je helpen?

Steunmaatregelen
Wij zijn ons er goed van bewust dat veel van onze verenigingen en ondernemers het heel moeilijk hebben in deze tijd. Daarom hebben we als gemeente
steunmaatregelen opgesteld. Deze maatregelen zijn aanvullend op de landelijke maatregelen. U leest ze in dit gemeentenieuws. Wij hopen dat deze maatregelen verlichting kunnen bieden aan hen die het nodig hebben om deze crisis
door te komen.

Geïsoleerde verpleegafdeling in het Dokter Jansencentrum
Afgelopen week zijn de eerste patiënten opgevangen op de geïsoleerde verpleegafdeling in het Dokter Jansencentrum. De verpleegafdeling is bedoeld om
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hebben. Met deze verpleegafdelingen wil de Veiligheidsregio de te verwach8302 BW Emmeloord
ten druk in de ziekenhuizen verlagen. Het is fijn dat we als gemeente ruimte in
 info@noordoostpolder.nl het Dokter Jansencentrum beschikbaar kunnen stellen voor een geïsoleerde
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opvang van patiënten. Het is in deze tijd belangrijk om goed voor elkaar te
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“Het is in deze tijd belangrijk
om goed voor elkaar te zorgen.”

Samenwerken met andere handhavers
Onze Boa’s werken heel nauw samen met de politie. Daarnaast hebben ze regelmatig
afstemming met de Boa’s van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Het is belangrijk
dat we elkaar snel weten te vinden en op één lijn zitten met elkaar.

Dennis de Vogel

Carrefour bemiddelt. Bel (0527) 63 00 00
of mail naar info@carrefour.nu

Controle winkeliers in Creil

Het gaat om patiënten die te ziek zijn om thuis of in
hun zorginstelling te kunnen blijven, maar (nog) geen
ziekenhuisindicatie hebben. En om patiënten die geen
ziekenhuisindicatie meer hebben, maar nog niet terug
kunnen naar huis of de zorginstelling.
In eerste instantie is de eerste verdieping, die leeg
stond, klaar gemaakt om 8 patiënten geïsoleerd te
verplegen. Deze afdeling is hermetisch afgesloten.
De patiënten mogen bijvoorbeeld geen bezoek
ontvangen. En ze worden via de ambulance-ingang
naar binnen gebracht, zodat er een aparte ingang
voor hen is. Ook is er een afgescheiden looproute.
Klanten van andere organisaties die gehuisvest zijn in
het Dokter Jansencentrum kunnen dus gewoon via de
hoofdingang naar binnen.

Houd afstand
Over jongeren zijn de meeste zorgen. Boa’s maar ook jeugdwerkers zien soms jongeren in groepjes
staan of spelen. Op dit moment spreken de Boa’s de jongeren er op aan. Besef je dat je het virus
makkelijk kunt verspreiden en dat je daarmee een gevaar vormt voor anderen. Het kan betekenen
dat Boa’s of de politie toch boetes moeten uitschrijven. Deze boetes kunnen oplopen tot € 400,- per
persoon.

Avond-, nacht- of weekendopvang
nodig?
Ouders in cruciale beroepen van kinderen
tussen 0-14 jaar kunnen bellen met
06 - 20 66 79 04 of mailen naar
k.loosman@noordoostpolder.nl

Subsidies zorg en welzijn
worden doorbetaald

Op de website kunt u terecht voor meer dan 28.000 e-books. U kunt snuffelen tussen de
3.600 luisterboeken, kennis opdoen via leuke oefenprogramma’s of bladeren door interessante en leerzame digitale bronnen. Er is voor elk wat wils. Voor leden en niet-leden.
Heeft u vragen? Of wilt u lid worden?
Bel de bieb, 088 008 0700. Elke werkdag tussen 10.00 tot 13.00 uur.

Geen nieuwe leges voor
uitgestelde (al vergunde)
evenementen
Het evenement moet dan wel
uiterlijk in 2021 plaatsvinden.

VOOR ONDERNEMERS

Dit gebeurt op basis van lopende
zorgindicaties. Voor vragen neem
contact op met uw contractmanager.

De bibliotheek zelf is gesloten, maar flevomeerbibliotheek.nl is open!

Dit geldt vanaf 1 maart. Betaalde
huren worden teruggestort.

Blijf op de hoogte via noordoostpolder.nl/coronavirus

Zorgaanbieders worden
doorbetaald

FLEVOMEERBIBLIOTHEEK.NL IS OPEN

Geen huur voor
sportaccommodaties

U ontvangt de subsidie zoals in de
verleningsbeschikking is afgesproken.
Vragen? Neem contact op met uw
accounthouder.

Uitstel van behandeling
vergunningen
U kunt uitstel aanvragen wanneer uw
plannen op dit moment niet door kunnen
gaan. U kunt bellen met (0527) 63 39 11.

Uitstel van betaling
bouwleges
U krijgt uitstel wanneer uw plannen op
dit moment niet door kunnen gaan.
Bijvoorbeeld bij een bestemmingsplanwijziging.

Uitstel van betaling belastingen
U krijgt uitstel van de gemeentelijke belastingen tot en met 1 september 2020.
Voor aanslagen onder de € 3.500 en boven de € 20.000 geldt een andere regeling.

Kijk voor meer informatie op noordoostpolder.nl/corona-en-ondernemen

