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PERSBERICHT
Gemeentehuis open op afspraak - Kernpunten dicht, wel via telefoo
elefoon bereikbaar en andere maatregelen in verband met coronavirus
Het kabinet nam op 12 maart maatregelen in verband met de situatie rondom het coronavirus.
In lijn met deze maatregelen handelt gemeente Neder-Betuwe.
De kabinetsmaatregelen
kabinetsmaatregelen
* Iedereen in Nederland blijft thuis bij klachten, neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.
Mijd sociaal contact. Bel pas met de huisarts als klachten verergeren.
* Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te
spreiden.
* In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
* Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast.
Lees alle maatregelen op www.rijksoverheid.nl/corona
In gemeente NederNeder-Betuwe
Gemeentehuis op afspraak open
De oproep is om alléén naar het gemeentehuis te komen als iemand géén last heeft van
neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Een afspraak maken kan via www.nederbetuwe.nl of
tel. 14 0488.
Uitvoering werkzaamheden
De medewerkers van de gemeente proberen zoveel mogelijk hun werk uit te voeren. Dit kan gebeuren in
aangepaste vorm, bijvoorbeeld meer telefonisch of via de mail. Hebt u vragen, stuur ze bij voorkeur naar
info@nederbetuwe.nl.
Kernpunten gesloten, wel via telefoon bereikbaar
De Kernpunten Ochten, Kesteren, Dodewaard en Opheusden zijn gesloten tot nader bericht.
* Het telefoonteam van de Kernpunten is bereikbaar (telefonisch
telefonisch maandag t/m vrijdag 9.00-12.00u).
Het nummer is: 0488-44 99 92.
Website
De meest actuele informatie – met name in Neder-Betuwe - in verband met deze situatie is te vinden op
www.nederbetuwe.nl. Zie button ‘Informatie coronavirus’.
Evenementen en activiteiten
In de aanwijzing van de minister-president staat onder meer dat evenementen en bijeenkomsten met
meer dan 100 bezoekers moeten worden afgelast. Dit geldt in ieder geval tot en met 31 maart 2020.
Dit geldt ook voor publieke locaties.
Avri
Avri volgt de landelijke richtlijnen. Afvalinzameling en andere taken in de openbare ruimte gaan
(vooralsnog) gewoon door. Kijk voor de meest actuele informatie op www.avri.nl.
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________
Voor de pers, niet voor publicatie:
Meer informatie: Bureau Communicatie & Voorlichting
tel. 14 0488 / e-mail communicatie@nederbetuwe.nl

