
College komt marktkooplui en 
organisatoren van evenementen tegemoet 
De coronamaatregelen raken ook marktkooplui met non-foodkramen en organisatoren van 
evenementen. De gemeente wil hen steunen en helpen waar dat kan.

Marktkooplui met een non-foodkraam mogen niet op de weekmarkten staan. Marktkooplui 
hebben wel betaald voor die marktplaats. De gemeente brengt voor de marktdagen dat er 
geen non-food kramen op de weekmarkt mogen staan, geen marktgeld in rekening voor de 
kramen die er niet mogen staan.

Evenementen houden is op dit moment verboden in Nederland. Geplande evenementen zijn 
afgelast. Organisatoren hebben kosten gemaakt bij de aanvraag van een evenementenvergun-
ning. De leges voor de aanvraag van een evenementenvergunning van afgelaste evenementen 
betalen wij terug aan de organisatoren.

Marktkooplui en de evenementenorganisatoren ontvangen hierover binnenkort meer infor-
ŵĂƟĞ͘

Maatregelen voor verenigingen 
en culturele instellingen
De coronamaatregelen hebben ook ingrijpende gevolgen voor sport- en cultuurverenigingen. 
sĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ�ŵĞƚ�ĞĞŶ�ĞŝŐĞŶ�ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƟĞ�ŵŝƐƐĞŶ�ďĂƌŝŶŬŽŵƐƚĞŶ�ƚĞƌǁŝũů�ŚƵŶ�ǀĂƐƚĞ�ůĂƐƚĞŶ�ǁĞů�
ĚŽŽƌůŽƉĞŶ͘�,Ğƚ�<ĂďŝŶĞƚ�ŚĞĞŌ�ŝŶŵŝĚĚĞůƐ�ďĞƐůŽƚĞŶ�ĚĂƚ�ŽŽŬ�ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ�ŝŶ�ĚĞ�ƐƉŽƌƚͲ�ĞŶ�ĐƵůƚƵƌĞ-
le sector in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming. Deze is aan te vragen op de 
website ŚƩƉƐ͗ͬͬƌǀŽ͘ŶůͬƚĞŐĞŵŽĞƚŬŽŵŝŶŐĐŽƌŽŶĂ.

We willen wil graag in gesprek blijven met de verenigingen en ze waar dat kan meehelpen in 
het vinden van oplossingen. 
�Ğ�ǀŽůŐĞŶĚĞ�ŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ�ǌŝũŶ�Ăů�ŐĞƚƌŽīĞŶ͗
ͻ� �Ğ�ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ�ĚŝĞ�ĞĞŶ�ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƟĞ�ŚƵƌĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŐĞŵĞĞŶƚĞ�ŬƌŝũŐĞŶ�ƵŝƚƐƚĞů�ǀĂŶ�ďĞƚĂůŝŶŐ�

tot 1 juli.
• We brengen de mogelijkheden en maatregelen in kaart die er zijn voor verenigingen om 

waar nodig op terug te vallen. 
• We maken maatwerkafspraken met verenigingen die niet of onvoldoende gecompenseerd 

worden door de noodmaatregelen en die daardoor in betalingsproblemen komen.
ͻ� dĞŶ�ƐůŽƩĞ�ǀĞƌƐŽĞƉĞůĞŶ�ǁĞ�ŽŽŬ�ĚĞ�ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚŝŶŐƐĞŝƐĞŶ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶƐƵďƐŝĚŝĞƐ͘

We doen een beroep op alle leden om hun vereniging juist nu te blijven steunen en de con-
ƚƌŝďƵƟĞƐ�ƚĞ�ďůŝũǀĞŶ�ďĞƚĂůĞŶ͘��ůůĞĞŶ�ĚĂŶ�ŚŽƵĚĞŶ�ǁĞ�ƐĂŵĞŶ�ŵĞƚ�ĚĞ�ƐƚĞƵŶŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�
overheid onze verenigingen gezond.

Hulp en steun voor zzp’ers, 
mkb-ondernemers en grootbedrijven 
Ook ondernemers in onze gemeente ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom 
ŚĞƚ�ĐŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐ͘��ŝũ�ŬƵŶŶĞŶ�ďŝũ�ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�ŝŶƐƚĂŶƟĞƐ�ƚĞƌĞĐŚƚ�ǀŽŽƌ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͕�ŚƵůƉ�ĞŶ�ĮŶĂŶ-
ciële steun. Doel is om naast de gezondheid ook banen en inkomens te beschermen. En de 
gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen.

Lokale hulpmaatregelen voor lokale ondernemers
�Ğ�ŐĞŵĞĞŶƚĞ�ƚƌĞŌ�ŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ�Žŵ�ůŽŬĂůĞ�ŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌƐ�ƚĞ�ŚĞůƉĞŶ͗
De gemeente stelt het opleggen van aanslagen OZB uit tot 1 juli 2020. Daarmee wordt aange-
ƐůŽƚĞŶ�ŽƉ�ĚĞ�ƚĞƌŵŝũŶ�ĚŝĞ�ĚĞ�ďĞůĂƐƟŶŐĚŝĞŶƐƚ�ŚĂŶƚĞĞƌƚ͘
dŽƚ�ŶĂĚĞƌ�ŽƌĚĞƌ�ůĞŐƚ�ĚĞ�ŐĞŵĞĞŶƚĞ�ŐĞĞŶ�ǀŽŽƌůŽƉŝŐĞ�ĂĂŶƐůĂŐĞŶ�ƚŽĞƌŝƐƚĞŶďĞůĂƐƟŶŐ�ĞŶ�ŽŶĚĞƌŶĞ-
ŵŝŶŐƐŚĞĸŶŐĞŶ�ŵĞĞƌ�ŽƉ͘
In ieder geval tot 1 september 2020 verstuurt de gemeente geen aanmaningen meer.

sŽŽƌ�Ăů�ŽƉŐĞůĞŐĚĞ�ĂĂŶƐůĂŐĞŶ͕�ďĞůĂƐƟŶŐĞŶ�ĞŶ�ŚĞĸŶŐĞŶ�ŬƵŶŶĞŶ�ǌǌƉ͛ĞƌƐ͕�ŵŬďͲŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌƐ�ĞŶ�
grootbedrijven gespreide betaling of uitstel van betaling aanvragen bij de gemeente. Iedereen 
die hiervan gebruik wil maken, kan een mail sturen naar invordering@abg.nl voor een aan-
ǀƌĂĂŐ͘�tŝũ�ǀƌĂŐĞŶ�Ƶ�Žŵ�ŝŶ�ĚĞ�ŵĂŝů�ƚĞ�ǀĞƌŵĞůĚĞŶ͗
- of u gebruik wil maken van gespreide betaling of uitstel van betaling,
Ͳ�ŚĞƚ�ĂĂŶƐůĂŐŶƵŵŵĞƌ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŽƉŐĞůĞŐĚĞ�ďĞůĂƐƟŶŐ͕
- de tenaamstelling die op de aanslag staat.

Contact met de gemeente
/Ŷ� ĚĞǌĞ� ďŝũǌŽŶĚĞƌĞ� ƟũĚĞŶ� ŝƐ� ĚĞ� ŐĞďƌƵŝŬĞůŝũŬĞ�ŵĂŶŝĞƌ� ǁĂĂƌŽƉ�ǁĞ� ĐŽŶƚĂĐƚ� ŚĞďďĞŶ�ŵĞƚ� ŽŶǌĞ� 
ŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌƐ�ĞŶ�ďĞĚƌŝũǀĞŶ�ƟũĚĞůŝũŬ�ŶŝĞƚ�ŵŽŐĞůŝũŬ͘�'ƌĂĂŐ�ďůŝũǀĞŶ�ǁĞ�ǁĞů�ŵĞƚ�Ƶ�ƚĞůĞĨŽŶŝƐĐŚ� ŝŶ�
contact, eventueel via videobellen. Stuur een e-mail met uw contactgegevens en het onder-
werp van gesprek naar ondernemersvragen@abg.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact 
met u op.

Dienstverlening gemeentebalie aangepast

De gemeente volgt het advies van het RIVM in de aanpak van de verspreiding van het corona-
ǀŝƌƵƐ͘��Ğ� ŐĞŵĞĞŶƚĞ�ďůŝũŌ� ǀŝĂ�alle kanalen bereikbaar. Wel hebben we onze dienstverlening 
aangepast. Daarbij staat uw en onze gezondheid voorop

�ĂŶŐĞƉĂƐƚĞ�ŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ
�Ğ�ďĂůŝĞƐ�ĞŶ�ƌĞĐĞƉƟĞƐ�ŝŶ�ŚĞƚ�ŐĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐ�ǌŝũŶ�ĂůůĠĠŶ�ŽƉĞŶ�ŽƉ͗
Maandag 08.30 tot 10.30 uur 
Donderdag 08.30 tot 10.30 uur
�Ğ�ƌĞĐĞƉƟĞƐ�ĞŶ�ďĂůŝĞƐ�ǌŝũŶ�ŽƉ�ĚŝŶƐĚĂŐ͕�ǁŽĞŶƐĚĂŐ�ĞŶ�ǀƌŝũĚĂŐ�ŐĞƐůŽƚĞŶ͘

In verband met de komende feestdagen zijn het Klantcontactcentrum(KCC) en het gemeente-
ŚƵŝƐ�ŐĞƐůŽƚĞŶ�ŽƉ͗

ͻ�DĂĂŶĚĂŐ�Ϯϳ�ĂƉƌŝů͗�<ŽŶŝŶŐƐĚĂŐ͘
• Maandag 4 en Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei.
ͻ�,ĞŵĞůǀĂĂƌƚƐĚĂŐ͗�ŽŶĚĞƌĚĂŐ�Ϯϭ�ĞŶ�ǀƌŝũĚĂŐ�ϮϮ�ŵĞŝ͘
• 2e Pinksterdag: Maandag 1 juni.

Telefonische bereikbaarheid
dĞůĞĨŽŶŝƐĐŚ�ǌŝũŶ�ǁĞ�ƟũĚĞŶƐ�ĚĞ�ŶŽƌŵĂůĞ�ŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ�ďĞƌĞŝŬďĂĂƌ͗
DĂĂŶĚĂŐ�ƚͬŵ�ĚŽŶĚĞƌĚĂŐ�ǀĂŶ�Ϭϴ͘ϯϬ�ƚŽƚ�ϭϳ͘ϬϬ�ƵƵƌ�ĞŶ�ǀƌŝũĚĂŐ�ǀĂŶ�Ϭϴ͘ϯϬ�ƚŽƚ�ϭϮ͘ϬϬ�ƵƵƌ͘

Aangepaste dienstverlening
ͻ�h�ŬƵŶƚ�ĂůůĞĞŶ�ŶŽŐ�ǀŽŽƌ�ŚĞƚ�ĚŽĞŶ�ǀĂŶ�ĂĂŶŐŝŌĞ�ŐĞďŽŽƌƚĞ�ĞŶ�ǀŽŽƌ�ĞĞŶ�ƐƉŽĞĚĂĂŶǀƌĂĂŐ�ǀĂŶ�ƌĞŝƐ-
ĚŽĐƵŵĞŶƚ�ĞŶ�ƌŝũďĞǁŝũƐ�ďŝũ�ĚĞ�ďĂůŝĞ�ŝŶ�ŚĞƚ�ŐĞŵĞĞŶƚĞŚƵŝƐ�ƚĞƌĞĐŚƚ͘��ůůĞ�ĂŶĚĞƌĞ�ƉƌŽĚƵĐƚĞŶ�ŵŽĞƚ�
u digitaal aanvragen of een paar weken uitstellen.

ͻ�h�ŬƵŶƚ��>>��E�ŽƉ�ĂĨƐƉƌĂĂŬ�ŚŝĞƌǀŽŽƌ�ƚĞƌĞĐŚƚ͘
• Tussen twee balieafspraken houden we 10 minuten vrij in de agenda.
ͻ�sŽŽƌ�ŚĞƚ�ĂĬĂůĞŶ�ǀĂŶ�ƉƌŽĚƵĐƚĞŶ�ďŝũ�ĚĞ�ƌĞĐĞƉƟĞ�ŵŽĞƚ�Ƶ�ŽŽŬ�ĞĞŶ�ĂĨƐƉƌĂĂŬ�ŵĂŬĞŶ͘
• Klanten kunnen alleen met pin betalen; we accepteren geen contant geld.
ͻ��Ğ�ďĂůŝĞ�ĞŶ�ƌĞĐĞƉƟĞ�ŝƐ�ĂůůĞĞŶ�ŽƉĞŶ�ǀŽŽƌ�ĂĨƐƉƌĂŬĞŶ�ŽƉ�ŵĂĂŶĚĂŐ�ĞŶ�ĚŽŶĚĞƌĚĂŐ�ǀĂŶ�ϴ͗ϯϬ�ƚŽƚ�
ϭϬ͗ϯϬ�ƵƵƌ͘

• U kunt geen afspraak meer maken via de website. Dat kan alleen nog telefonisch via 14 0161.
ͻ�tĞ�ŚĞďďĞŶ�ƉůĞǆŝŐůĂƐ�ďĞƐĐŚĞƌŵƉůĂƚĞŶ�ĂĂŶŐĞďƌĂĐŚƚ�ďŝũ�ĚĞ�ďĂůŝĞ�ĞŶ�ƌĞĐĞƉƟĞ͘

DŝůŝĞƵƐƚƌĂĂƚ�ďůŝũŌ�ĚŝĐŚƚ�ƚŽƚ�ĞŶ�ŵĞƚ�Ϯϴ�ĂƉƌŝů͕�
brengen snoeiafval wel mogelijk
�Ğ�ŵŝůŝĞƵƐƚƌĂĂƚ�ďůŝũŌ�ĚŝĐŚƚ�ƚŽƚ�ĞŶ�ŵĞƚ�Ϯϴ�ĂƉƌŝů͘���ĂĂƌŵĞĞ�ŬĂŶ�ĚĞ�ŚƵŝƐͲĂĂŶͲŚƵŝƐŝŶǌĂŵĞůŝŶŐ�ǀĂŶ�
ĂĨǀĂů� ŐĞǁŽŽŶ�ĚŽŽƌŐĂĂŶ�ǀŝĂ�ŚĞƚ�ŽƉŚĂĂůƐĐŚĞŵĂ�ǌŽĂůƐ�ĚĂƚ�ŽƉ�Ƶǁ�ĂĨǀĂůŬĂůĞŶĚĞƌ� ƐƚĂĂƚ͘��ŶĚĞƌĞ�
werkzaamheden, zoals het oplossen van storingen aan bijvoorbeeld de riolering, pakken we 
op de normale manier op.
Er zijn echter veel inwoners die juist nu in de tuin aan de slag zijn om te snoeien of andere 
werkzaamheden te verrichten. Daarom kun u wel groen- en snoeiafval aanbieden. Dat 
ŬĂŶ� ƟũĚĞŶƐ� ĚĞ� ŐĞďƌƵŝŬĞůŝũŬĞ�
ŽƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ͘� /ŶŐĂŶŐ� ǀŝĂ� ĚĞ�
tweede poort, Parallelweg 36 in 
Rijen. Het aanbieden van groen- 
ĞŶ�ƐŶŽĞŝĂĨǀĂů�ŝƐ�ŐƌĂƟƐ͘�,ŝĞƌǀŽŽƌ�ŝƐ�
geen direct contact nodig tussen 
onze medewerker en u. Blijf in de 
ĂƵƚŽ�ǌŝƩĞŶ�ĞŶ�ŶĞĞŵ�Ƶǁ�ŵŝůŝĞƵƉĂƐ�
mee. Onze medewerker doet 
voor u de slagboom open. Deze 
openstelling geldt alleen voor 
groen- en snoeiafval. Houd bij het uitladen van uw groen- en snoeiafval afstand van elkaar. 
Ander afval nemen we niet aan! Daarmee sturen wij u terug naar huis.

tĂĂƌ�ůĂĂƚ�ŝŬ�ŵŝũŶ�ŐƌŽĨ�ĂĨǀĂů�ŝŶ�ĚĞ�ƚƵƐƐĞŶƟũĚ͍
Hebt u grote hoeveelheden afval, zoals bouw- en sloop afval, grof restafval en grond? Dan kunt 
Ƶ�ďŝũ�ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌĞ�ĂĨǀĂůďĞĚƌŝũǀĞŶ�ĞĞŶ�ĐŽŶƚĂŝŶĞƌ�ŚƵƌĞŶ͘�tŝũ�ǀƌĂŐĞŶ�Ƶǁ�ďĞŐƌŝƉ�ǀŽŽƌ�ĚĞǌĞ�ƟũĚĞůŝũŬĞ�
ƐŝƚƵĂƟĞ͘

Ophalen grof huisvuil mogelijk met big bag
U kunt grof huisvuil een keer in de maand ook op laten halen. De eerstvolgende ophaaldatum 
is donderdag 14 mei. Wij halen grof afval op als u hiervoor uiterlijk 12 mei, 12.00 uur, een 
ĂĨƐƉƌĂĂŬ�ŚĞĞŌ�ŐĞŵĂĂŬƚ� ǀŝĂ�ϭϰ�Ϭϭϲϭ͘�h�ŬƵŶƚ�ŐƌŽĨ�ŚƵŝƐǀƵŝů� ĂůůĞĞŶ�ĂĂŶďŝĞĚĞŶ� ŝŶ�ĞĞŶ��ŝŐͲ�ĂŐ͘��
Dit kost 50 euro. U mag maximaal 1 m3 grof afval aanbieden. U kunt de Big-Bag kopen bij de 
milieustraat. Hiervoor is geen contact nodig met de medewerker. Kijk voor voorwaarden op 
ǁǁǁ͘ŐŝůǌĞƌŝũĞŶ͘ŶůͬŐƌŽĨǀƵŝů.

/ŶĨŽƌŵĂƟĞ�ŽǀĞƌ�ŚĞƚ�ĐŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐ�ŝŶ�ĂŶĚĞƌĞ�
talen, in eenvoudige taal of voorgelezen?
�ůůĞ� ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ� ŽǀĞƌ� ŚĞƚ� ĐŽƌŽŶĂͲǀŝƌƵƐ� ĞŶ� ĚĞ� ŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ� ŝŶ� ĞĞŶ� ĂŶĚĞƌĞ� ƚĂĂů� ĚĂŶ� ŚĞƚ�
Nederlands, vindt u op www.pharos.nl͘� KŽŬ� ĂůƐ� Ƶ� ĚĞ� ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ� ǁŝůƚ� ďĞůƵŝƐƚĞƌĞŶ� ǀŝĂ�
ŐĞƐƉƌŽŬĞŶ�ƚĞŬƐƚ�ŬĂŶ�ĚĂƚ�ǀŝĂ�ĚĞǌĞ�ǁĞďƐŝƚĞ͘��ůůĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ŽƉ�ĞĞŶ�ĞĞŶǀŽƵĚŝŐĞ�ǁŝũǌĞ�ǀĞƌƚĞůĚ�
ǀŝŶĚƚ�Ƶ�ŽƉ�ĐŽƌŽŶĂ͘ƐƚĞĸĞ͘Ŷů͘



Beste inwoners van Hulten, Molenschot, Gilze en Rijen

Het dagelijks leven in onze gemeente speelt zich op dit moment vooral thuis af. We weten 
allemaal waarom. Alleen samen krijgen we het coronavirus in Nederland onder controle. Aan 
ĚĞ�ĂŶĚĞƌĞ�ŬĂŶƚ�ďĞƐĞīĞŶ�ǁĞ�ŽŶƐ�ĚĂƚ�Ěŝƚ�ǀĞĞů�ǀŽŽƌ�Ƶ͕�Ƶǁ�ĨĂŵŝůŝĞ�ĞŶ�ǀƌŝĞŶĚĞŶ�ďĞƚĞŬĞŶƚ͘��ĂĂƌŽŵ�
sturen we u een kaartje. Om te laten zien dat we aan u denken.

:ƵŝƐƚ�ŝŶ�ĚĞǌĞ�ƟũĚ�ǁĂĂƌŝŶ�ǁĞ�ĞůŬĂĂƌ�ŚĂƌĚ�ŶŽĚŝŐ�ŚĞďďĞŶ͕�ŵŽĞƚĞŶ�ǁĞ�ŵĞŶƐĞŶ�ĚŝĞ�ŽŶƐ�ĚŝĞƌďĂĂƌ�
zijn missen. In het bijzonder denken we aan de zieken, ouderen en kwetsbare mensen in onze 
ŐĞŵĞĞŶƐĐŚĂƉ͘��ĞŶ�ƚĞůĞĨŽŽŶƚũĞ�ŽĨ�ďĞƌŝĐŚƚũĞ�ŐĞĞŌ�ĞǆƚƌĂ�ŬƌĂĐŚƚ�ĞŶ�ƐƚĞƵŶ͘

Bent u werkzaam in de zorg, het onderwijs, de kinderopvang of een ander vitaal beroep? 
Of bent u mantelzorger? We zijn enorm trots op u en hebben veel respect en waardering 
voor uw werk. En dat geldt voor veel inwoners in onze gemeente. We leven ook mee met de 
ŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌƐ͕�ǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ�ĞŶ�ƐƟĐŚƟŶŐĞŶ�ĚŝĞ�ĚĞ�ŐĞǀŽůŐĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�ŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ�ŽŶĚĞƌǀŝŶĚĞŶ͘�
KŽŬ�ǀŽŽƌ�ŚĞŶ�ǌŝũŶ�ŚĞƚ�ŽŶǌĞŬĞƌĞ�ƟũĚĞŶ͘

We zien dat veel mensen de maatregelen naleven. We roepen u op om dat ook te blijven doen. 
Blijf zoveel mogelijk thuis. Zoek elkaar niet op, ook niet in de openbare ruimte. Houd afstand. 
�Ğ�ĐŝũĨĞƌƐ�ůĂƚĞŶ�ǌŝĞŶ�ĚĂƚ�ŚĞƚ�ǁĞƌŬƚ�ŝŶ�ĚĞ�ƐƚƌŝũĚ�ƚĞŐĞŶ�ŚĞƚ�ĐŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐ͘�

Samen kunnen we dit aan. Zorg goed voor u zelf en elkaar.

Hartelijke groeten

�ƵƌŐĞŵĞĞƐƚĞƌ��ĞƌŬ��ůƐƐĞŵĂ
Wethouder Ariane Zwarts
tĞƚŚŽƵĚĞƌ��ůĞƩĂ�ǀĂŶ�ĚĞƌ�sĞĞŶ
tĞƚŚŽƵĚĞƌ�^ĂŶĚƌĂ��ŝĞƉƐƚƌĂƚĞŶ
tĞƚŚŽƵĚĞƌ��ĂǀŝĚ�sĞƌŵŽƌŬĞŶ

DĞĞƌ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͍
sŽůŐ�ŽŶƐ�ŽƉ�&ĂĐĞďŽŽŬ�ŽĨ�ŬŝũŬ�ŽƉ�ǁǁǁ͘ŐŝůǌĞƌŝũĞŶ͘Ŷů�ǀŽŽƌ�ĂĐƚƵĞůĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ĞŶ�ŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ�ǀĂŶ�
onze gemeenten. Of bel ons via 14 0161.
tŝůƚ�Ƶ�ŵĞĞƌ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ŽǀĞƌ�ŚĞƚ��ŽƌŽŶĂ�ǀŝƌƵƐ�ŽĨ�ĚĞ�ŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ�ǀĂŶ�ĚĞ�EĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ�ŽǀĞƌŚĞŝĚ͍
<ŝũŬ�ĚĂŶ�ŽƉ�ǁǁǁ͘ƌŝǀŵ͘Ŷů�ŽĨ�ďĞů�ŚĞƚ�ůĂŶĚĞůŝũŬĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟĞŶƵŵŵĞƌ�ϬϴϬϬͲϭϯϱϭ͘
h�ŬƵŶƚ�ŽŽŬ�ďĞůůĞŶ�ŶĂĂƌ�ŚĞƚ�ƉƵďůŝĞŬƐŶƵŵŵĞƌ�ǀĂŶ�''��,Ăƌƚ�ǀŽŽƌ��ƌĂďĂŶƚ��ϬϴϴͲϭϯϱϭ͘

Samen aan het werk blijven!
�Ğ� ƌĞŐŝŽŶĂůĞ�ǁĞďƐŝƚĞ�ǁǁǁ͘ǁĞƌŬͲƐĂŵĞŶ͘Ŷů� ŝƐ� ůŝǀĞ͊�tĞƌŬͲƐĂŵĞŶ͘Ŷů� ŝƐ� ĞĞŶ� ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ� ǀĂŶ�
ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ� ŽŶĚĞƌŶĞŵĞƌƐǀĞƌĞŶŝŐŝŶŐĞŶ� ĞŶ� ĚĞ� ůŽŬĂůĞ� ŽǀĞƌŚĞŝĚ� Žŵ� ƟũĚĞŶƐ� ĚĞ� ĐŽƌŽŶĂĐƌŝƐŝƐ�
ŝĞĚĞƌĞĞŶ�ǌŽ�ŐŽĞĚ�ĂůƐ�ŵŽŐĞůŝũŬ�ĂĂŶ�ŚĞƚ�ǁĞƌŬ�ƚĞ�ŚŽƵĚĞŶ͘��Ğ�ǁĞďƐŝƚĞ�ŝƐ�ŐĞŵĂĂŬƚ�ǀŽŽƌ�ĞŶ�ĚŽŽƌ�
ondernemers. 

Vraag en aanbod
�ƵƐ� ďĞŶƚ� Ƶ� ǁĞƌŬŐĞǀĞƌ� ĞŶ� ŚĞďƚ� Ƶ� ƟũĚĞŶƐ� ĚĞǌĞ� ƉĞƌŝŽĚĞ�
personeel beschikbaar of komt u juist medewerkers 
tekort? Plaats dan uw oproep op ǁǁǁ͘ǁĞƌŬͲƐĂŵĞŶ͘
nl͘�h�ŬƵŶƚ�ƌĞĐŚƚƐƚƌĞĞŬƐ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ŽƉŶĞŵĞŶ�ŵĞƚ�ŚĞƚ�ďĞƚƌĞīĞŶĚĞ�ďĞĚƌŝũĨ�ĂůƐ�Ƶ�ŬĂŶƐĞŶ�ǌŝĞƚ�ǀŽŽƌ�
ƐĂŵĞŶǁĞƌŬŝŶŐ͘�tĞƌŬͲƐĂŵĞŶ͘Ŷů�ŐĂĂƚ�ĞƌǀĂŶ�Ƶŝƚ�ĚĂƚ�ƉĂƌƟũĞŶ�ŚŝĞƌ�ǌĞůĨ�ƐĂŵĞŶ�ƵŝƚŬŽŵĞŶ͘�KƉ�ĚĞ�
ǁĞďƐŝƚĞ�ƐƚĂĂƚ�ŽŽŬ�ĞĞŶ�ŵŽĚĞůŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚ͘��ĂĂƌŝŶ�ƐƚĂĂŶ�ĚĞ�ďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞ�ŽŶĚĞƌůŝŶŐĞ�ĂĨƐƉƌĂŬĞŶ�
ĂůƐ�Ƶ�ƟũĚĞůŝũŬ�ŐĞďƌƵŝŬ�ŵĂĂŬƚ�ǀĂŶ�ƉĞƌƐŽŶĞĞů�ǀĂŶ�ĞĞŶ�ĂŶĚĞƌ�ďĞĚƌŝũĨ͘ �tĞů�ǌŽ�ŵĂŬŬĞůŝũŬ͊�
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