SAMEN TEGEN
CORONA
Beste inwoner,
De corona-maatregelen zijn intussen al vijf weken van kracht. De maatregelen werden afgelopen woensdag door de nationale veiligheidsraad verlengd tot en met 3 mei 2020. Het zijn
strenge maatregelen, maar het is in ieders belang om deze strikt te blijven opvolgen. Enkel
samen kunnen we het coronavirus overwinnen!
Onze website www.depinte.be/stopcorona, digitale infoborden en facebookpagina worden
volop ingezet als snelle communicatiemiddelen, maar we houden eraan om ook opnieuw via
deze brief een update te geven aan onze inwoners.

DIENSTVERLENING RECYCLAGEPARK UITGEBREID
Sinds dinsdag 14 april werd het aantal te leveren afvalfracties op ons recyclagepark gevoelig
uitgebreid. Alle afvalstoffen inzamelen is momenteel nog niet mogelijk, maar met de meeste
fracties kan je er nu wel terecht.

WEL

NIET

Vlak glas
Autobanden
Boomstronken
Harde kunststoffen
Tuinafval
Grof vuil
Metaal

Zuiver steenpuin
Houtafval
Frituurolie
Motorolie
Isomo
TL lampen
Papier en karton

Asbest
Elektrische apparaten
Wit- en bruingoed

(koelkasten, wasmachine, ...)

Batterijen
Kringloopgoederen
Textiel

Om alles gestructureerd te laten verlopen dien je wel nog steeds vooraf te reserveren via

van maandag tot en met zaterdag
van 8u30 tot 17u30

Alle informatie over de maatregelen en richtlijnen via www.depinte.be/inforecyclagepark.

HOU JE AAN ALLE MAATREGELEN!
WAS REGELMATIG JE HANDEN

VERMIJD MIX VAN LEEFTIJDEN

BEPERK FYSIEKE CONTACTEN

HOU AFSTAND

ZIEK? BLIJF THUIS!

GEEN ONNODIGE RITTEN

(1,5 m)

VAN ELKAAR

Volhouden is de boodschap!
De maatregelen zijn streng,
maar volhouden is nu van groot belang.
Draag zorg voor jezelf en elkaar.
Dank aan alle inwoners
die zich aan de maatregelen houden!

GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN
AFGELAST TOT EIND JUNI
Als gemeente nemen we onze verantwoordelijkheid. Alle gemeentelijke activiteiten zijn daarom
afgelast tot eind juni. We gaan in gesprek met
verenigingen en privé-organisatoren van evenementen om te bespreken of zij hun activiteit al
dan niet laten doorgaan.
Dit jaar dus jammer genoeg geen bloemenmarkt, Cafeest of Dag van het Park. Maar eenmaal alle ellende voorbij is, maken we dit goed!
Beloofd!

WZC SCHELDEVELDE
BLIJFT GESLOTEN
Op woensdag 15 april communiceerde de
nationale veiligheidsraad dat woonzorgcentra
beperkt bezoek kunnen toelaten.
In overleg met de directie en de geneesheer
houden we ons WZC Scheldevelde gesloten voor
bezoek. Dit om het personeel, dat nu al vele
weken het beste en maximale van zichzelf geeft,
niet extra te belasten. Het vele goede werk dat
we met zijn allen tot nu toe deden laten we niet
verloren gaan.
De eerdere contactmogelijkheden met familie,
via Skype of contact aan de voortuin, blijven
uiteraard wel behouden.

STEUN ONZE MIDDENSTAND
#KOOPLOKAAL
In deze coronatijden wordt de middenstand
uitgedaagd om creatief te zijn. Heel wat middenstanders blijven actief en passen hun aanbod
aan.
Via www.depinte.be/kooplokaal kan je een
overzicht terugvinden van onze actieve middenstanders. We doen een warme oproep om in
deze coronatijd bewust lokaal te kopen, zo steunen we elkaar.

OOK SCHOLEN NOG EVEN DICHT
De lessen op school blijven geschorst en de
scholen zullen in opvang blijven voorzien
voor kinderen van ouders in de essentiële
sectoren en kinderen uit kwetsbare groepen.
De leerlingen krijgen tot en met donderdag
30 april vanop afstand nieuwe leerstof
aangeboden. De scholen zullen hierover
verdere informatie verspreiden.

DE PINTE HELPT BLIJFT ACTIEF
De vrijwilligers van De Pinte Helpt blijven
actief! De vrijwilligers gaan graag voor u
naar de winkel of apotheek. Ook het afhalen van geleende boeken in de bibliotheek
is een mogelijkheid.

www.depinte-helpt.be
0467 03 55 72
DANKBAAR DE PINTE IN BEELD
Tijdens deze corona-periode zien we dat
heel wat mensen een boodschap van dank
ophangen voor iedereen die zorgt. Of wie
weet hebben je kinderen een levensgrote
boodschap getekend op straat of in de tuin?
Wij willen al deze boodschappen graag
verzamelen.
Dit kan door een foto of filmpje te maken
met jouw boodschap en deze door te sturen
naar sport@depinte.be, we maken een
mooie compilatie van al jullie inzendingen!
We bekijken ook de mogelijkheid om met
een drone opnames te maken van jouw
boodschap aan jouw kot. Deze zullen mee
verwerkt worden in het filmpje. Heb je
interesse? Laat het ons weten via
sport@depinte.be.

Alle gemeentelijke info via www.depinte.be/stopcorona
INFOLIJN
voor algemene vragen
0800 14 689
www.info-coronavirus.be

TELE-ONTHAAL
voor een luisterend oor
106
www.tele-onthaal.be

AWEL
voor jongeren
102
www.awel.be

