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Beste inwoners,

“Houd vol, blijf thuis en houd  
afstand. Pas goed op uzelf en zie 
om naar uw naasten.”

Hoewel velen van ons op dit moment kunnen genieten van het mooie 
weer, is de realiteit ook dat er nog altijd veel mensen vechten tegen het 
coronavirus. Afgelopen week bereikte ons het verdrietige nieuws dat 
opnieuw een inwoner van onze gemeente door corona is overleden. 
We leven mee met de nabestaanden en wensen hen veel sterkte. Dit laat 
zien dat we er nog niet zijn. Zeker nu we in het noorden van het land de 
komende weken pas de besmettingspiek verwachten. Blijf daarom alert.

Ik zie veel initiatieven ontstaan in wijken en buurten. Inwoners die er  
met elkaar voor zorgen dat de sfeer goed blijft. Een straatbingo in  
Emmelhage is een van de mooie voorbeelden.  Deelnemers zaten aan 
een tafeltje voor hun eigen woning. Via een megafoon werden de num-
mers omgeroepen. Zo kun je met weinig middelen de saamhorigheid 
versterken. Blijf vooral dit soort creatieve en leuke ideeën bedenken. 

Voor het weekend sprak ik jeugdburgemeester Nynke Feenstra. Ze  
vertelde me hoe zij deze bijzondere weken doorbrengt. “Ik krijg elke dag 
les en dat vind ik leuk. Soms gewoon nog in mijn pyjama. Tussendoor met 
lekker fruit of een stroopwafel, dat mag op school niet. We zijn met het 
hele gezin samen en doen veel leuke dingen, gewoon thuis. Bijvoorbeeld 
videobellen met oma en opa.” 

Ik wens u allen een mooi paasweekend. Ik reken ook dit weekend op u. 
Houd vol, blijf thuis en houd afstand. Pas goed op uzelf en zie om naar  
uw naasten.

Burgemeester Jan Westmaas

Thuis zitten met dit prachtige weer, we zijn het niet gewend. U heeft 
afgelopen weekend laten zien dat genieten van het mooie weer   
nog steeds kan, ondanks de regels die onverminderd gelden. De  
meesten van u bleven thuis. Wie toch een stukje wilde wandelen of  
fietsen hield zich meestal goed aan de regels. De boa’s en politie hand-
haven vooral op basis van het gesprek. Alleen wanneer het niet anders 
kan, wordt er bekeurd. Helaas waren er dit weekend een paar over-
tredingen en bekeuringen. Maar bovenal wil ik u complimenteren en 
bedanken voor uw bijdrage aan de gezondheid van alle inwoners. 

Veel inwoners staan klaar om een ander te helpen. Veel 
wijken en dorpen organiseren hulp voor hun buurtgenoten. 
En ook vanuit kerken en verenigingen gebeurt veel. Met 
hen kunt u telefonisch contact opnemen.

Welzijnsorganisatie Carrefour bemiddelt in hulp. Heeft u hulp 
nodig? Kunt u advies gebruiken? Of wilt u gewoon een praatje 
maken? Bel Carrefour via 0527 - 630000 of via info@carrefour.nu. 
Wilt u iets doen voor een ander? Dan hoort Carrefour het ook 
graag! 

Ook landelijk zijn er organisaties die een telefoonnummer 
hebben geopend. Bijvoorbeeld de Rode Kruis Hulplijn. Heeft 
u een luisterend oor, advies of extra hulp nodig? Bel 070 - 
4455888. Of de Luisterlijn bij angst, eenzaamheid of zorgen. Zij 
zijn dag en nacht bereikbaar via 0900 - 0767. Chatten kan ook 
via www.deluisterlijn.nl.

HULP NODIG? OF 
WILT U HELPEN?

Opvang in de avond-, nacht- of weekend nodig? Ouders in cru-
ciale beroepen van kinderen tussen 0-14 jaar kunnen bellen met 
06 - 20667904 of mailen naar k.loosman@noordoostpolder.nl.

VIDEOBELLEN OF  
SOCIAL MEDIA?

De landelijke maatregelen om verspreiding van het virus te beperken, treft veel mensen ook in hun portemonnee. Dit kan voor  
financiële problemen zorgen. Deurwaarders zijn afgelopen week gestart met een campagne waarin ze oproepen om zo snel  
mogelijk uw schuldeiser te bellen en de situatie te bespreken. Zo kunt u voorkomen dat de schuld hoger wordt.

Ondanks alle coronamaatregelen toch fit blijven? Dat kan op verschillende manieren. 
Enkele suggesties:
•  Dagelijks is er Nederland in Beweging op NPO1 om 10.15 uur. Dit kunt u  via de  
 website van Nederland in Beweging kijken of oude afleveringen terugkijken:  
 www.maxvandaag.nl
•  Ook veel lokale sportscholen bieden tijdelijk online lessen aan.
•  Zappsport@home is een programma om kinderen in beweging te houden. Deze is dagelijks 
 te zien op NPO3 in Zapplive vanaf 13.00 uur of op YouTube.
•  De Beweegcoaches van Carrefour zijn gestart met de Beweegchallenge in NOP!  
 De komende weken plaatsen zij regelmatig challengens op Facebook en Instagram.  
 @beweegcoaches Carrefour

Alleen de noodzakelijke ritten worden gereden. Om reizigers en chauffeurs zo goed mo-
gelijk te beschermen heeft ook Regiotaxi Flevoland aanvullende maatregelen genomen: 

•  Bij klachten van verkoudheid, hoesten of koorts mag u niet reizen met de Regiotaxi.
•  Regiotaxi Flevoland vervoert alleen individuele reizigers, uitgezonderd maximaal 2 gezinsleden 
 die samen reizen.
•  U kunt de Regiotaxi alleen telefonisch reserveren via 0900 - 2228877
•  Regiotaxi Flevoland zet rolstoelbussen in voor het waarborgen van de 1,5 meter afstand.
•  Alle reizigers nemen achterin de bus plaats.
•  De chauffeur zal altijd de deur open en dicht doen voor de reiziger. De reiziger stapt op  
 eigen gelegenheid in en uit, de chauffeur kan daarbij geen hulp bieden. Ook moet de  
 reiziger zelf de gordel omdoen.
•  Betalen kan alleen met pin, contactloos of  via automatische incasso. 

Bent u slachtoffer of getuige van huiselijk geweld? Meld het dan. Bij spoed bel de politie  
via 112. Wilt u erover praten, bel dan Veilig Thuis via 0800 - 2000 of anoniem via 0800 - 7000. 

Om in deze tijd met elkaar in contact te blijven, komen digita-
le vaardigheden goed van pas. Het Seniorenweb en de Help-
desk Welkom Online kunnen u helpen met digitale vragen.  
 
Op www.seniorenweb.nl staan filmpjes waarin Skype en  
videobellen met WhatsApp eenvoudig worden uitgelegd.
Het Nationaal Ouderenfonds heeft de Helpdesk Welkom  
Online opgezet. U kunt hen, met al uw digitale vragen, bellen 
op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur via 088 - 3442000.

OPVANG NODIG?

REIZEN MET REGIOTAXI 

HEEFT U MINDER INKOMEN?

MELD HUISELIJK GEWELD

BLIJFT U IN BEWEGING?

Geldkrant-special Minder inkomen
Kenniscentrum Nibud heeft vanwege de co-
ronacrisis een speciale uitgave uitgebracht: 
de geldkrant-special Minder inkomen. Deze 
special biedt handvatten voor wanneer u 
als gevolg van de corona-uitbraak met een 
(sterke) daling van uw inkomen te maken 
hebt. Deze leest u op nibud.nl.

U kunt met uw vragen terecht bij de  
gemeente
Voor algemene vragen over minder inkomen 
of schulden kunt u bellen met de gemeente 
via 0527 - 633911. Wij kunnen u vertellen  
welke regelingen en mogelijkheden er zijn 
voor hulp bij schulden en geldproblemen.

Humanitas Thuisadministratie
Wilt u ondersteuning bij het invullen van 
formulieren of bij het beantwoorden van 
brieven? Of maakt u zich zorgen over uw 
financiën? Humanitas Thuisadministratie kijkt 
graag digitaal met u mee! Op werkdagen zijn 
Ankie Kamp (06 - 35118132) en Yvonne  
Knobbout (06 - 29885345) ‘s ochtends  
telefonisch bereikbaar. U kunt ook een mail 
sturen naar: ta.nop@humanitas.nl.

Wethouder Marian Uitdewilligen: “Het is geweldig om te zien 
dat mensen in deze tijd toch met elkaar in verbinding staan. 
Zo heeft bijvoorbeeld de Voedselbank NOP/URK hun toela-
tingsregels tijdelijk versoepeld.  De vrijwilligers brengen nu het 

voedsel rond aan inwoners die het goed kunnen gebruiken. 
Ik heb waardering voor de flexibiliteit waarmee zij deze zorg 
voor inwoners regelen. Ondanks de letterlijke afstand die we 
moeten bewaren zijn we toch dicht bij elkaar.”  

Noodpakket voor banen en economie
De overheid heeft maatregelen om banen en 
inkomens te beschermen en de gevolgen voor 
zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven 
deels op te vangen. U leest er meer over op  
noordoostpolder.nl/ondernemen-en-corona 
Hier vindt u ook de steunmaatregelen van 
de gemeente Noordoostpolder.

Maakt u zich zorgen of u de huur op tijd 
kunt betalen?
Neem contact op met de verhuurder. Huurt 
u van Mercatus? Neem dan direct contact 
met hen op. De medewerkers zoeken, waar 
mogelijk, samen met u naar een passen-
de oplossing. U kunt Mercatus bereiken 
via 0527 - 635500, via WhatsApp op 06 - 
82594482 of mail naar info@mercatus.nl.

Informatie over hulp bij schulden en  
geldzorgen vindt u ook hier:
• nibud.nl  
• komuitjeschuld.nl  
• schuldenwijzer.nl  
• rijksoverheid.nl 
• zelfjeschuldenregelen.nl 

Op afstand, maar toch in verbinding


