
   

 

Nieuwsbrief  

Coronamaatregelen UPDATE (mei 2020) 

  
 

 

 

 

 

Beste inwoner, 

In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u over de maatregelen en hulplijnen in verband met Covid-19. In 

deze brief informeren wij u over de evenementen en activiteiten die door het lokaal bestuur georganiseerd 

worden, de verdeling van de filters, mondmaskers en cadeaubonnen, het gemeentelijk informatieblad en 

de werking van onze diensten.  
 

 

Werking van onze administratieve diensten 
Voorzichtig aan zal ook het lokaal bestuur zijn dienstverlening weer gaan uitbreiden. De administratieve 

diensten en het containerpark blijven werken op afspraak. Wilt u graag een afspraak maken of wenst u 

meer informatie over de werking van een bepaalde dienst? Kijk dan op www.hulshout.be of bel naar één 

van onderstaande telefoonnummers: 

- Gemeentehuis (Burgerzaken, Omgeving): 015 22 40 11   

- OCMW-gebouw: (Sociale dienst): 015 75 01 00 

- Bibliotheek: 015 22 40 17 

- Containerpark: 0479 89 14 99  

   (LET OP: GEWIJZIGD! Zo/ma: gesloten, di/do 11-18.45, woe/vrij 08.45-15.45, za 08.00-13.45 uur) 

 

Evenementen/activiteiten  
Zomerbrochure  

Om rekening te kunnen houden met de meest recente maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, 

verschijnt de Zomerbrochure deze keer digitaal. Wij zullen de brochure zo breed mogelijk verspreiden via 

Facebook, de website, jeugdverenigingen, kinderopvang, etc.  

De werkwijze voor inschrijving staat hierin duidelijk uitgelegd. Heeft u toch nog vragen of beschikt u niet 

over een computer om de zomerbrochure te bekijken, neem dan contact op met de sportdienst via 015 24 

26 77. 

Activiteiten 

Alle activiteiten die het lokaal bestuur organiseert tot en met eind juni gaan NIET door. Hieronder vallen: 

o Kermissen 

o Seniorenweek (o.a. grootouder-kleinkindspeelnamiddag) 

Evenementen in juli die NIET doorgaan:  

o Hulshout Feest! 

o Voetbalkamp 

o Schaal Indekeu 

 

Gemeentelijk informatieblad 
In de eerste helft van juni valt er weer een gemeenteboekje in uw brievenbus. Wij doen ons best om ervoor 

te zorgen dat alle informatie die hierin staat tegen dan nog actueel is. Heeft u vragen? Aarzel niet om 

contact op te nemen met de dienst Communicatie: 015 22 40 11 of communicatie@hulshout.be.  

http://www.hulshout.be/
mailto:communicatie@hulshout.be


 

Filters, mondmaskers en cadeaubonnen 
De Eerste Minister beloofde enkele weken geleden gratis mondmaskers en filters voor alle burgers. 

Mondmaskers: Er zullen twee verschillende leveringen van mondmaskers toekomen:  

1. De mondmaskers die het lokaal bestuur zelf bestelde via IOK worden eind mei verwacht. 

2. De mondmaskers die de Federale Overheid voorziet, komen waarschijnlijk in de loop van juni. 

Filters: Inmiddels is een deel van de filters geleverd. Om onze inwoners zo snel mogelijk van dienst te 

kunnen zijn, werd het volgende besloten: 

 Zodra de door onszelf bestelde mondmaskers arriveren (naar verwachting eind mei), krijgt iedere 

inwoner van 12 jaar en ouder één mondmasker en twee filters via huis-aan-huisbedeling. 

 De reden voor deze leeftijdscategorie is dat volgens de richtlijnen van de hogere overheid 

mondmaskers vanaf 12 jaar verplicht zijn in bepaalde situaties. 

 Indien u om dringende reden toch al eerder een filter nodig heeft (bijvoorbeeld vanwege woon-

werkverkeer met openbaar vervoer of om medische reden), mag u contact opnemen via het 

telefoonnummer 015 22 40 11 om een afspraak te maken. U mag uw filter dan al komen ophalen 

na afspraak. Ter plaatse, in het gemeentehuis, vult u hiervoor een formulier in. Er wordt dan 

geregistreerd dat u de filters reeds heeft afgehaald. 

Cadeaubonnen: De cadeaubonnen worden eveneens bij u aan huis bezorgd. Dit zal in de loop van juni zijn, 

omdat wij hopen dat tegen 1 juli 2020 de lokale handelaars weer allemaal geopend zijn. Op deze manier 

kunnen alle handelaars die dit wensen, deelnemen.  

 

!! Geen filters of mondmasker nodig? Laat het weten, we geven ze dan aan iemand die er nood aan heeft. 

Volg onze informatie op de voet 

U kan nog steeds de nodige informatie vinden via volgende kanalen: 

 Onze website: www.hulshout.be 

 Facebook: www.facebook.com/GemeenteHulshout 

 Vragen over corona: www.info-coronavirus.be 

 Algemene vragen over corona: 0800 146 89 

 Vragen over gemeentelijke diensten: 015 22 40 11 

 Vragen over OCMW-diensten (bijvoorbeeld maaltijden aan huis): 015 750 100 

 

Lokaal Bestuur Hulshout helpt 
Heeft u vragen tijdens deze moeilijke periode, heeft u nood aan een babbel, bent u of kent u iemand die 

een steuntje in de rug kan gebruiken? Aarzel dan niet om met ons contact op te nemen.  Lokaal bestuur 

Hulshout is er om u te helpen. Contacteer ons via 015 75 01 00. 

Basisregels 
Als iedereen zijn beste beentje voorzet, kunnen we levens redden. Vermijd daarom samenscholing en 

onnodig sociaal contact, hou 1,5 meter afstand en was vaak je handen. 

Zorg goed voor jezelf en elkaar.  

Namens het college van burgemeester en schepenen, 

De algemeen directeur,       De burgemeester, 

 

 

Anita Van den Eynde       Geert Daems 

http://www.hulshout.be/
http://www.facebook.com/GemeenteHulshout
http://www.info-coronavirus.be/

