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Coronacrisis: Informatie gemeente Nissewaard
Beste Nissewaarders,
Helaas houden de huidige maatregelen langer aan dan we gehoopt hadden. De enige versoepeling
is de avondklok die op 31 maart om 22.00 uur ingaat in plaats van om 21.00 uur. De maatregelen
gelden in ieder geval tot en met 20 april en dat is voor ons allemaal natuurlijk een enorme teleurstelling. We hadden zo gehoopt dat er iets mogelijk was richting de Pasen. Maar helaas moeten
we ons nog even aan de huidige maatregelen houden, hoe vervelend dat ook is maar wel degelijk
noodzakelijk.
De maatregelen die nu gelden zijn zwaar, voor iedereen. Al zijn gelukkig de basisscholen weer open
net zoals het voortgezet onderwijs en sommige contactberoepen. Daarnaast kunnen we, met in
achtneming van de regels, weer buiten sporten.
Omdat het mooier weer wordt is de verleiding om er op uit te trekken in het weekend ook groter.
Nu wonen we in een prachtig gebied waar je op diverse plekken heel mooi kunt wandelen en fietsen. Er zijn diverse wandel- en fietsroutes beschikbaar die je kunt vinden op EropuitNissewaard.nl
voor onze gemeente of op OpVoornePutten.nl voor het hele eiland. Op beide sites zijn de mooiste
routes te vinden.
Voor de ondernemers vragen wij u om ze ondersteunen daar waar het kan en lokaal uw inkopen
te doen. Maak die afspraak om te winkelen in Nissewaard, want dat is gewoon toegestaan.
Veel winkeliers zullen u hier dankbaar voor zijn. En bestel eens een afhaalmaaltijd bij één van
de vele restaurants. Ook hiermee ondersteunt u de lokale ondernemer.
Verder roepen wij u op om die basismaatregelen nog een keer aan te scherpen. Was de handen zoveel mogelijk, blijf die 1,5 meter afstand houden, beperk ontmoetingen met anderen en werk zoveel
mogelijk thuis. Het blijft van belang om ons aan de maatregelen te houden, dus doe dat dan ook.
Inmiddels zijn al bijna 17.000 mensen bij de priklocatie in Spijkenisse ingeënt. Men gaat hier gestaag mee verder met alle beschikbare vaccins totdat alle mensen vanaf 18 jaar in Nissewaard zijn
ingeënt.
Hou vol, alleen samen krijgen we Corona onder controle.
College van burgemeester en wethouders
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MKB helpt ondernemers
De avondklok wordt met een uur bekort, maar de impact op het bedrijfsleven blijft groot. De detailhandel, de retail, horeca en andere ondernemers gaan ernstig gebukt onder de maatregelen om de
coronapandemie te bestrijden. Gelukkig heeft de gemeente Nissewaard en het MBK maatregelen getroffen
die het voor deze groepen ondernemers nog enigszins dragelijk kunnen maken. Het MKB heeft speciaal
voor zijn achterban op zijn website vanwege de afkondiging van de avondklok, ondersteuning aangeboden
waar ondernemers gebruik van kunnen maken:
• Wat zijn de regels, welke uitzonderingen zijn er? Lees meer in de Q&A over de avondklok.
• Voor wie het noodzakelijk is naar buiten te gaan, moet het formulier ‘Eigen verklaring Avondklok’ bij
zich hebben. Dit kunt u digitaal invullen of printen.
• Als het nodig is dat ondernemers of hun werknemers voor werk naar buiten gaan, moeten zij ook een
‘Werkgeversverklaring Avondklok’ kunnen laten zien. De werkgever bepaalt dit en vult dan voor de
medewerkers de werkgeversverklaring in die de overheid beschikbaar heeft gesteld.
Bekijk ook de infographic.
Nederland blijft tot en met 20 april in lockdown
Nogmaals, de impact op het bedrijfsleven is groot. Veel ondernemers zitten met vragen over de precieze
uitwerking van maatregelen. Op de website van het MKB vinden ondernemers een overzicht met
informatie van de overheid voor ondernemers, voor de brancheorganisaties, de kennispartners en info van
het MKB zelf. Kijk daarvoor op www.mkb.nl/corona.
Telefonische hulplijn
De telefonische hulplijn van het MKB is te bereiken op 088-9990000 en is bedoeld voor
mensen zonder psychische problemen. De lijn is niet bedoeld voor juridische of praktische
ondersteuning en als er psychische problemen zijn wordt doorverwezen naar de huisarts
of de zelfmoordpreventielijn 113. Daarnaast heeft de Kamer van Koophandel (KVK) een
advieslijn voor praktische zaken.

Tips van de hulplijn voor ondernemers in nood
• Zorg dat je zaken op orde zijn
Zorg dat je administratie picobello is en dat alles klaar staat om weer te starten als dat
kan. Dan kan je het loslaten.
• Lucht je hart bij iemand bij wie je je veilig voelt.
Zoek iemand die niet te dicht staat bij je situatie. Huisgenoten zijn lastig, net als
ondernemers in dezelfde branche: zij zitten vaak in dezelfde malaise. Zoek iemand
die luistert, zijn mond houdt en van wie je weet dat diegene snapt in welke situatie je
verkeert. Iemand met empathie.
• Maak een stappenplan
Dit gaat erg om discipline opbrengen: op een gegeven moment zijn alle series wel
bekeken en is je winkel schoon. Om je nuttig te voelen zul je moeten opstaan om een
plannetje te maken waarbij je ritme en structuur in je dagen creëert. Dat kan betekenen
iets doen voor je onderneming, maar hoeft niet zo te zijn.
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Geldige redenen om tijdens de avondklok buiten te zijn:
Bij een calamiteit

Voor werk

Dringende (medische) hulp aan
mensen en dieren

Reizen naar het buitenland en
terug naar Nederland

Uitlaten van een aangelijnde
hond (dit doe je alleen)

Na een oproep van een rechter of
officier van justitie

Voor een uitvaart

Een examen voor mbo, hbo of wo.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Kijk op rijksoverheid.nl/
avondklok voor de
mogelijke verklaring(en)
die je bij je moet hebben
als het toch noodzakelijk is
dat je buiten bent.

Ga je tijdens de
avondklok naar buiten,
dan loop je het risico op
een boete van €95.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/avondklok
of bel 0800-1351
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Vraag tijdig om hulp om erger
te voorkomen
De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is per 1 januari veranderd. Woningcorporaties, energie- en
waterbedrijven en zorgverzekeraars zijn nu verplicht om betalingsachterstanden van hun klanten te
melden bij de gemeente. De gemeente moet deze meldingen oppakken en in een vroegtijdig stadium hulp
aanbieden. Het Preventieteam neemt contact op met die inwoner om hulp aan te bieden. Bij meerdere
meldingen op een adres zal een preventiemedewerker de bewoner persoonlijk bezoeken voor een
vrijblijvend adviesgesprek. Vanwege corona is dat nu niet altijd mogelijk. Daarom hebben de medewerkers
van het Preventieteam veelal telefonisch of digitaal contact met inwoners over hun situatie en welke hulp
zij kunnen bieden om daaruit te komen.
Het ontstaan van betalingsachterstanden in de vaste lasten kan iedereen overkomen. Door de coronacrisis
hebben meer mensen financiële problemen of dreigen daarin terecht te komen. De medewerkers
adviseren inwoners tijdig hulp te vragen om onnodige extra kosten en stress te voorkomen. Inwoners
kunnen bij de gemeente terecht voor een vrijblijvend financieel adviesgesprek met het Preventieteam.
Als inwoner krijgt u meer overzicht op uw financiën en zoekt u samen met de medewerkers naar een
oplossing voor de ontstane betalingsachterstand(en).

De medewerkers van het Preventieteam met wethouder Wouter Struijk.
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hulp vragen bij de
gemeente of toch een
extra lening afsluiten?

zonder cadeau
naar die verjaardag
of thuisblijven?

- €57. 826

- €9.881
WWW.NISSEWAARD.NL/KOMUITJESCHULD
Komuitjeschuld.nl

WWW.NISSEWAARD.NL/KOMUITJESCHULD
Komuitjeschuld.nl

Nieuwe sNeaKers Of
MijN zOrgverzeKeriNg
betaleN?

me failliet verKlaren of
hulp zoeKen?

- €6.178

- €132.122
WWW.NISSEWAARD.NL/KOMUITJESCHULD
KOMuitjeschuld.Nl

WWW.NISSEWAARD.NL/KOMUITJESCHULD
Komuitjeschuld.nl
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Tijdelijke Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten (TONK)
voor woonlasten
Is uw inkomen aanzienlijk gedaald door de coronacrisis en kunt u hierdoor uw woonkosten
niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u
misschien helpen.
De TONK is een eenmalig bedrag van maximaal € 900 euro, bedoeld als tegemoetkoming voor de
woonkosten. Dit zijn de bruto huurprijs inclusief servicekosten of de bruto hypotheek inclusief de
bijdrage aan VvE. Huurkosten of hypotheekposten voor een bedrijfspand worden niet door TONK
vergoed.
De regeling is bedoeld voor huishoudens die nog wel inkomen uit werk hebben, maar door een terugval
in de woonlasten niet of nauwelijks meer kunnen betalen. Bijvoorbeeld zelfstandigen die veel van
hun opdrachten zien verdwijnen, maar ook flexwerkers die plotseling minder worden opgeroepen.
Of mensen die kortdurend vanwege quarantaine inkomsten mislopen. Ook huishoudens waar een
of beide partners geen werk meer heeft en ook geen recht heeft op een bijstandsuitkering. Door de
terugval in inkomsten kunnen zij woonlasten niet meer betalen.
Voorwaarden
Een huishouden krijgt een tijdelijke ondersteuning als de aanvrager:
• door de coronacrisis een onvoorzienbare, onvermijdelijke en
plotselinge terugval in het inkomen heeft van minimaal 25% en
dit aantoonbaar kan verklaren.
• de gestelde normwaarde vanuit de Wet op de huurtoeslag 2021
van € 448,- overschrijdt.
• 18 jaar of ouder is en nog niet de pensioengerechtigde leeftijd
heeft bereikt.
• geen bijstandsuitkering ontvangt op grond van de Participatiewet.
In dit geval kunt u bijzondere bijstand aanvragen.
Bij deze regeling telt het vermogen niet mee. Er wordt dus geen
vermogenstoets gedaan. De TONK is ook vrij van belasting.
Aanvragen
De gemeente Nissewaard voert TONK uit voor inwoners van de
gemeente Brielle en Nissewaard.
U kunt de TONK maximaal 6 maanden (januari 2021 tot en
met juni 2021) krijgen. De bijdrage wordt in een keer uitbetaald.
U vraagt de TONK aan voor de maanden dat u de aanvulling op
uw inkomen echt nodig heeft. Voor meer informatie en aanvragen:
www.nissewaard.nl/tonk.
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Hulplijnen voor (psychische)
problemen ten tijde van corona
Een aantal organisaties heeft een speciale hulplijn voor mensen die in de (mentale) problemen komen.
Op de website van GGZ totaal www.ggztotaal.nl staat een overzicht. Sommige hulplijnen bestonden al,
sommige zijn speciaal in verband met corona opgezet. Wij doen voor u een greep uit de lijst:

Algemeen

De Luisterlijn: 088 0767 000 (ook chat of email)
Voor wie behoefte heeft aan een luisterend oor, 7 dagen per week, 24 uur per dag.
Depressielijn: 088-5054334, eventueel via de mail: depressielijn@depressievereniging.nl
Voor iedereen met een depressie of hun naasten, dagelijks van 10.00-12.30 uur,
van 14.30 -17.00 uur en van 19.00 - 21.00 uur.

Huiselijk geweld

Veilig Thuis: 0800-2000
Voor advies en ondersteuning en het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling,
7 dagen per week, 24 uur per dag.
Hear my voice: 0800-3200032. Ook per mail.
Luisterend oor door lotgenoten bij huiselijk geweld, maandag t/m vrijdag van 9.00 - 22.00 uur.

Jongeren

Ease.nl: 043-2058106 of 06–82410040 (ook via chat, Facebook of Instagram)
Voor jongeren tussen de 12 en 25, die ergens mee zitten en daar over willen praten,
ma-do van 15.00 - 18.00 uur.
De Kindertelefoon: 0800-0432 (ook chatten)
Voor alles wat je bezighoudt, elke dag, van 11.00 tot 21.00 uur.

Ouderen

ANBO: 0348 - 46 66 66.
Voor ouderen die vragen hebben over het coronavirus of een praatje willen maken
omdat ze alleen zijn, 7 dagen per week, van 09.00 tot 21.00 uur.
Nationaal Ouderenfonds: 088-3442000
Voor vragen over (bijvoorbeeld) videobellen en sociale media, maar ook waar de laatste
informatie over het coronavirus te vinden is, maandag t/m vrijdag, van 9.00 tot 17.00 uur.
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Activiteiten voor en door jongeren
Ook de jongeren hebben het moeilijk tijdens deze coronapandemie. Lange tijd geen school, beperkt
sporten, niet met vrienden of vriendinnen stappen, geen gezellige onderonsjes met leeftijdgenoten.
Al met al hakt het er voor de jongeren behoorlijk hard in. Toch zijn er diverse organisaties en
verenigingen die voor deze groep Nissewaarders allerlei leuke activiteiten organiseren.
Hierbij een greep uit dat aanbod.
Het is ook belangrijk dat jongeren hun inbreng hebben in allerlei onderwerpen die in deze coronatijd
spelen. Daarom gaat het overleg van het jongerenpanel gewoon door. Het gaat daarbij niet alleen over
onderwerpen die voor jongeren van belang zijn, maar ook over onderwerpen die ons allemaal aangaan.

JOZ aan de slag met de jeugd
De jongerenorganisatie JOZ organiseert diverse keren per
maand activiteiten voor jongeren in Nissewaard. Op bijgaande
afbeelding zie je wat zij vanaf eind februari met en voor de
jongeren hebben gedaan. De komende periode zal JOZ extra
aandacht besteden aan de activiteiten op de zondag. Maar dat is
niet alles. Als je de instagramaccounts volgt van de verschillende
begeleiders die op de afbeelding zijn genoemd, dan vind je daar
meer informatie over de verschillende activiteiten.

Jongerenpanel praat mee
Regelmatig komen de leden van het Jongerenpanel van gemeente
Nissewaard bij elkaar. De laatste keer sloot een beleidsmedewerker
van de gemeente aan om te praten over het preventie akkoord
‘Gezonde Voeding’. De leden hebben het met elkaar gehad over hoe
ze meer bewustwording kunnen creëren als het gaat om gezonder
eten. Een van de ideeën die voorbij kwam was het instellen van een
gezonde voeding maand. Ze waren allemaal van mening dat er meer
aandacht moet komen voor gezondere voeding. De jongeren gaan de
besproken punten verder uitwerken.
Ben jij 12 jaar of ouder en wil je meepraten over belangrijke
onderwerpen voor jongeren in gemeente Nissewaard?
Sluit dan eens aan bij een van de vergaderingen. Meld je aan door
een e-mail te sturen naar combinatiefunctionaris@nissewaard.nl.
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Social talks voor
een goed gesprek
Schakel jij live in? Onlangs was er een nieuwe Social Talk.
Met dit keer Paul Sinha in de hoofdrol. Paul sprak onder andere
over angststoornissen en welke hobbels je tegenkomt als je de
weg van hobby naar beroep bewandelt.
Social Talks komt regelmatig terug en geeft jongeren de kans
mee te praten over onderwerpen die voor hen van belang
kunnen zijn. Houd daarvoor de facebookpagina van de
gemeente Nissewaard in de gaten.

Doe mee met de
Puls Talentenshow 2021
Puls roept jongeren op mee te doen aan de
Talentenshow die zij in 2021 organiseert:
“Zing jij altijd onder de douche? Of ben jij
met jouw band de oefenruimte uitgegroeid?
Geef je dan op voor de talentenshow van
muzikantenplatform Puls. Wie weet word jij
de nieuwe ‘Belofte van Nissewaard’!
De voorrondes zijn 1 maart gestart en
bestaan uit vier categorieën: bands,
solo-artiest, electronics en hiphop.
Stuur een filmpje van jouw/jullie act voor
1 april in. Van alle inzendingen gaan een
aantal acts door naar de online finale. Meer
informatie en inschrijven: www.pulsmusic.nl.
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Thuis in de Wijk:
Samen tegen corona
Vanwege de lockdown zitten veel van onze kwetsbaarste inwoners thuis. Vele van hen ontvangen hulp
van familie en buren. Maar er zijn er ook die deze hulp niet hebben. Bovendien ontvangen mensen nu
minder bezoek. Vandaar dat de partners van Thuis in de Wijk actief contact hebben met de inwoners die
bij hen bekend zijn. Uit deze momenten blijkt dat het niet altijd goed gaat en mensen vooral het contact
met anderen missen. Laten we daarom de handen ineen slaan om hulp te bieden.
Contact
Iedere hulpvraag moet een plek krijgen. Kunt u zelf wat praktische steun gebruiken, dan kunt u terecht
bij Thuis in de Wijk. Juist nu zijn wij via de telefoon en email als Thuis in de Wijk extra goed bereikbaar.
Ook als u gewoon contact zoekt of een praatje wilt maken kunt u gerust contact met ons opnemen.
Iedereen verdient steun
Er gaat in het nieuws veel aandacht naar ouderen. Maar wij weten dat niet alleen bij deze groep
mensen wel wat steun kunnen gebruiken. Ook als u ziek thuis zit, chronisch ziek bent, uw normale
ondersteuner niet langs kan komen of als u beperkt bent in uw mobiliteit bent u van harte welkom
contact met ons op te nemen!
Samen inzetten voor anderen
Bent u gezond, hoort u niet tot de risicogroepen en
heeft u nog vrije tijd over dan vragen wij u om samen
met ons de krachten te bundelen. Zet u in voor onze
kwetsbare inwoners. Laten we dat samen doen als
inwoners van de gemeente Nissewaard.
Hart onder de riem
We willen de kwetsbare inwoners, jong of oud, een
hart onder de riem steken door regelmatig met hen te
bellen en te horen hoe het met hen gaat. Waar nodig
doen we een boodschapje voor iemand. Mocht u nog
tijd hebben naast wat u al voor een ander doet, zet u
dan in met Thuis in de Wijk.

Wethouder Leon Soeterboek.

U kunt zich aanmelden via info@tidwnissewaard.nl
of via 0800 1417.

Met elkaar staan
we voor u klaar.
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Subsidieregeling
evenementen na
1 juli 2021
We gaan weer voorzichtig denken aan evenementen
in Nissewaard na 1 juli. Met een subsidieregeling
staat het Rijk garant voor de gemaakte kosten,
mocht het evenement onverhoopt door dan geldende
coronamaatregelen toch niet door kunnen gaan.
De organisatie ontvangt in dat geval het grootste deel
(80%) van de kosten terug als gift, de overige kosten
worden vergoed in de vorm van een lening. Het kabinet
spant zich in om 3 tot 6 weken voor het geplande
evenement duidelijkheid te verschaffen.
We hopen dat in juli o.a. het Vliegerfestival en het
Under The Bridge Festival kunnen doorgaan, en het
laatste weekend van augustus het SpijkenisseFestival.

Vliegerfestival

SpijkenisseFestival

Bezoek je een van onze
recreatiegebieden?
Voor iedereen in Nederland geldt: blijf zoveel mogelijk
thuis en ga alleen naar buiten als dat nodig is.
Wil je toch even genieten in een van onze mooie
natuurgebieden, dan is dat gewoon mogelijk. Maar
houdt ook daar rekening met de geldende maatregelen.
Geef elkaar de ruimte, vermijd drukte en blijf thuis bij
griep- en verkoudheidsklachten. Ga zoveel mogelijk met
de fiets of te voet op pad, niet met de auto.
Volg de aanwijzingen van boswachters, BOA’s en
handhavers op.
Neem eens een kijkje op www.eropuitnissewaard.nl,
daar vind je meer informatie over onze natuur- en
recreatiegebieden.

