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B en W belicht… 
Op www.gilzerijen.nl/collegebesluiten leest u de openbare besluiten met daarop een toe-
lichting van 5 en 12 januari 2021. En we geven er een korte toelichting op. Wilt u de toe-
lichtingen op alle besluiten van de afgelopen week teruglezen, kijk dan op www.gilzerijen.
nl /collegebesluiten. Hebt u vragen, bel dan 14 0161. 

Ook de gemeente Gilze en Rijen sluit zich aan bij de statiegeldalliantie
Statiegeld op blik? Yes we can!
De gemeente Gilze en Rijen heeft zich 
aangesloten bij de actie ‘Statiegeld,  Yes 
we can! Een actie waar steeds meer maat-
schappelijke organisaties, gemeenten, be-
drijven en verenigingen zich bij aansluiten. 
Samen vragen we de Nederlandse regering 
om de beslissing statiegeld in te voeren op 
drankblikjes niet in het najaar pas te ne-
men, maar nog voor de verkiezingen in 
maart. 
 
Wethouder Ariane Zwarts: “Vorig jaar 
besloot het kabinet om vanaf deze zo-
mer statiegeld te heffen op kleine plastic 
flesjes. Fantastisch! Nu het statiegeld op 
blikjes nog. Recente tellingen tonen aan 
dat het aantal blikjes in het zwerfvuil nog 
steeds stijgt. Dat merkten we ook tijdens 
onze statiegeldactie vorig jaar. Zwerfafval 
is een groot probleem. Alles wat we struc-
tureel kunnen doen om dat tegen te gaan, 
moeten we met beide handen aanpakken. 

Hoe eerder hoe beter. Door statiegeld te 
heffen op drankblikjes, komen er vanzelf 
minder blikjes in de natuur terecht. Uit de 
ingeleverde blikjes kunnen we grondstoffen 

halen waar we weer nieuwe producten van 
maken. Dubbele winst dus. Dat willen we 
toch allemaal! Ook Gilze en Rijen zegt: Yes 
we can!

Overzicht betaaldagen 
bijstandsuitkeringen
Ontvangt u een uitkering van de gemeen-
te? Dan is het prettig om te weten wanneer 
deze aan u betaald wordt. Hiervoor hebben 
we een overzicht gemaakt. In het overzicht 
ziet u per maand op welke dag we  de uit-
kering aan u uitbetalen. Voor de 15e van 

de maand hoort het geld op uw rekening 
te staan. U kunt het overzicht bekijken op 
www.gilzerijen.nl/bijstandsuitkering. Het 
overzicht met de betaaldagen staat onder 
aan de pagina bij het kopje ‘downloads’.

Gezocht: ervaringsdeskundigen om onze 
gemeente voor iedereen toegankelijk te maken
Hoe maak je Gilze en Rijen écht toeganke-
lijk voor iedereen? De gemeenteraad en 
het college kiezen voor een aanpak waarin 
de inbreng van ervaringsdeskundigen cen-
traal staat. Dat staat in de inclusieagenda 
2021-2022 met de titel ‘Iedereen hoort 
erbij, iedereen doet mee!’ Deze inclusie-
agenda is eind 2020 vastgesteld. Inclusie 
gaat over het meedoen en erbij horen van 
mensen met een beperking.

“Als het om inclusie gaat, praten we eerst 
met inwoners met een beperking. Dat is het 
uitgangspunt. Zij zijn de ervaringsdeskun-
digen met bijzondere kennis en vaardighe-
den. Zij weten als geen ander wat er nodig 
is om de gemeente ook echt voor iedereen 
toegankelijk te maken. 

Doe u mee?
Heeft u een beperking? Meld u dan aan 
voor een voor een pool van ervaringsdes-
kundigen. We benaderen mensen uit de 

pool om mee te denken bij bijvoorbeeld 
nieuwbouwprojecten, verbouw van open-
bare ruimte en gebouwen, maar ook bij het 
opstellen van beleid en bij initiatieven in 
het sociale domein.

Waar aanmelden?
Iedereen die deelneemt, kan rekenen op 

ondersteuning. Zo bieden we aan om een 
training of opleiding te volgen en is het bij 
grotere projecten vaak mogelijk om pro-
fessionele deskundigheid in te schakelen. 
Heb je interesse? Meld je dan bij Stefanie 
van Boekel. Zij is bereikbaar via 14 0161 of 
StefanievanBoekel@abg.nl.

Oud papier en karton alleen aanbieden  
in papiercontainer
Oud papier verzamelt u in de speciale pa-
piercontainer. De papiercontainer legen 
we gratis in de hele gemeente,  iedere 4 
weken.  Op www.mijnafvalwijzer.nl  of op 
de afvalwijzerapp  ziet u wanneer we bij 

u in de straat oud papier ophalen. Zet de 
container op de juiste manier op de cluster-
plaats. Dat is met de dekselopening naar de 
straatkant. Losse dozen en karton nemen 
wij niet mee!

Woont u in Rijen, Hulten of Molenschot? 
Zet uw papier dan uiterlijk om 07.30 uur 
buiten. Woont u in Gilze? Zet uw papier dan 
uiterlijk om 17.00 uur buiten.

GRATIS cadeaubonnen om 
energie te besparen voor 
woningeigenaren! 
We helpen u om aan de slag te gaan met 
energie besparen. Dat doen we bijvoor-
beeld door 3000 cadeaubonnen van 35 
euro weg te geven. Met deze cadeau-
bonnen kunt u als woningeigenaar in de 
webshop van het Regionaal Energieloket 
energiebesparende producten kopen, zoals 
radiatorfolie, ledverlichting of tochtstrips. 
Met dit soort kleine aanpassingen in huis 
bespaart u direct energie, verlaagt u uw 
energierekening en verhoogt u uw woon-
genot. Doet u ook mee? Vraag dan snel uw 
cadeaubon aan. Ga daarvoor naar 

www.regionaalenergieloket.nl/
gilze-en-rijen. Er zijn al 1500 cadeaubonnen 
vergeven, dus wees er snel bij!

Werkzaamheden geleiderail A58
Van 25 januari tot en met 29 januari zijn 
er onderhoudswerkzaamheden aan de ge-
leiderail op het viaduct Leeuwerik over de 
A58 ter hoogte van Bavel. Eén rijbaan van 

de Gilzeweg over de A58 is dan afgesloten. 
Er komt een verkeerslicht om het verkeer 
te regelen. Fietsers worden naar de andere 
kant van de rijbaan geleid.

Meer weten over coronavaccinatie?
Woensdag 6 januari kreeg verpleeghuis-
medewerker Sanna de eerste coronavac-
cinatie. Ook ziekenhuizen  - ook in onze 
regio - zijn gestart met vaccineren van het 
personeel.

Het is begrijpelijk als je nog vragen hebt. 
Meer weten? Ga dan naar 
www.coronavaccinatie.nl

Zet uw container 
met dekselopening naar straat
We hebben een nieuwe vuilniswagen aan-
geschaft met zijbelading. Dit werkt makke-
lijker. De chauffeur hoeft niet meer uit de 
wagen. Met de zijlader kunnen we twee 
containers tegelijkertijd legen zonder dat 
daar extra mensen voor nodig zijn.
Om het ophalen vlot te laten verlopen, vra-
gen wij u vanaf 1 januari uw container aan 

te bieden met de dekselopening naar de 
straat. Zet uw container dertig centimeter 
(dit is ongeveer de grootte van een stoepte-
gel) van de andere containers af. Houd ook 
dertig centimeter vrij van lantaarnpalen of 
andere obstakels. Zorg ervoor dat het af-
val in uw container niet is aangestampt. Da 
kunnen wij de container niet volledig legen.

Zet uw afvalcontainer tijdig aan straat
Een nieuw jaar is even wennen. Dat geldt 
ook voor het  tijdig buiten zeten van de af-
valcontainers.
Kijk goed op de afvalwijzerapp GR  wanneer 
wij uw afval aan huis ophalen.

Een aantal routes is namelijk gewijzigd. 
Daardoor kan het zijn dat wij het afval op 
een andere dag bij u ophalen dan u ge-
wend bent. Zet uw afvalcontainer uiterlijk 
om 07.30 uur op de clusterplaats bij u in 
de straat.

Start werkzaamheden 
kortetermijnmaatregelen 
wateroverlast Rijen Noord Oost
Op maandag 1 februari start aannemer 
Gebr. De Leeuw BV met de werkzaamhe-
den om de wateroverlast bij extreme bui-
en in Rijen Noord Oost op korte termijn 
te verminderen. Eind maart 2021 zijn de 
werkzaamheden als het goed is klaar. Dit is 
afhankelijk van het weer.

Wat gaan we doen?
We passen het wegprofiel aan in een deel 
van de Zaaren en de Sporkt. Tussen de 
Sporkt en de beek ligt een groenstrook die 
we afgraven richting de beek. Zo maken we 
in de wijk een tijdelijke afvoer richting de 
beek en het achterliggende gebied.  Deze 
maatregelen moeten ervoor zorgen dat het 
water snel de wijk uitstroomt en zich niet 
ophoopt in de wijk zelf.

Overlast door werkzaamheden
Tijdens het werk is enige overlast niet te 
voorkomen.  Wij vragen hiervoor uw be-
grip. De straten blijven tijdens de werk-
zaamheden zoveel mogelijk normaal be-
reikbaar. 

Vragen? 
Aanwonenden ontvangen van ons een brief 
over de werkzaamheden. 
Heeft u een vraag over de uitvoering? 
Neem dan contact op met Gerben Ger-
rits (gemeente) via  telefoonnummer 06-
20496398 of e-mail gerbengerrits@abg.nl. 
De contactpersoon namens de aannemer is 
John Knaap. U kunt hem bellen op telefoon-
nummer 06-10513432. 
Meer weten? Kijk op 
www.leefjeomgeving.nl/rijen-noordoost. 



Op deze pagina publiceert het gemeentebestuur de wettelijke verplichte en andere bekendmakingen in het kort.2

Verkeersbesluit
Burgemeester en wethouders van Gilze en 
Rijen hebben besloten een gehandicap-
tenparkeerplaats op kenteken in te stellen 
nabij het adres Jan Steenstraat 10, 5121 
WJ te Rijen. Hierbij is rekening gehouden 
met artikel 18, eerste lid onder d, van de 
Wegenverkeerswet 1994.
Zij doen dit door het bord E6 met onder-
bord te plaatsen, met daarop het kenteken 
van het voertuig. Dit gebeurt volgens het 
Reglement Verkeersregels en Verkeerste-
kens (RVV) 1990 en zoals aangegeven op de 
tekening die bij dit besluit hoort.
Belanghebbenden kunnen op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 
weken na publicatiedatum bezwaar maken. 
Ook kunt u een voorlopige voorziening vra-
gen. 

Bekendmakingen

Beschikking ambtshalve 
opneming van de adresgegevens 
als onbekend in de 
Basisregistratie Personen

Het college van Gilze en Rijen heeft beslo-
ten op grond van art 2.22 Wet Basisregistra-
tie Personen (BRP) de adresgegevens van 
onderstaande persoon naar een onbekend 
land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek 
is gebleken dat de betrokkene niet meer 
woont op het adres waar hij of zij volgens 
de BRP staat ingeschreven.

Met ingang van 16 december 2020
Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
Barros Meneses, P. 25-10-1980

De volledige bekendmaking met bezwaar-
mogelijkheden vindt u op www.gilzerijen.
nl/bekendmakingen

Voornemen ambtshalve 
opneming van de adresgegevens 
als onbekend in de 
Basisregistratie Personen

Het college van Gilze en Rijen maakt bekend 
dat het van plan is om van onderstaande 

persoon ambtshalve de adresgegevens als 
onbekend op te nemen in de Basisregistra-
tie Personen (BRP). Uit onderzoek is geble-
ken dat betrokkene niet meer woont op het 
adres waar hij/zij volgens de BRP staat in-
geschreven. De verhuisaangifte hebben wij 
niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast 
kunnen stellen wat de huidige woonplaats 
is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet 
BRP staat dat men verplicht is het nieuwe 
adres door te geven aan de gemeente.

Geslachtsnaam 
en voorletters  Geboortedatum
Plutecki, P.M. 23-02-2000

Een eventuele ambtshalve opneming van 
de adresgegevens als onbekend in de BRP 
kan grote persoonlijke en/of financiële ge-
volgen hebben voor betrokkene(n). 
Wij verzoeken u binnen 28 dagen na datum 
publicatie uw verhuizing door te geven aan 
het Klantcontactcentrum (KCC) tel: 140161.
Bij geen reactie binnen 28 dagen na dag-
tekening publicatie gaan wij over tot de-
finitieve opneming van de adresgegevens 
onbekend in de BRP.

Bekendmaking ontwerp-
omgevingsvergunning  
Mosstraat 23 A in Rijen

Burgemeester en wethouders van Gemeen-
te Gilze en Rijen hebben het voornemen 
om een omgevingsvergunning te verlenen 
voor het uitbreiden van een loods (t.b.v. 
houtverbrandingsinstallatie WKK en mest-
verwerkingsinstallatie), het afwijken van 
het bestemmingsplan, het veranderen van 
de milieu-inrichting en een OBM-natuur op 
het adres Mosstraat 23 A in Rijen. Gelijktij-
dig ligt ook de verklaring van geen beden-
kingen Natuur (Wnb) van Gedeputeerde 
Staten van de provincie Noord-Brabant 
voor de Mosstraat 23 a in Rijen ter inzage. 
Dit besluit is op 18 januari 2021 gepubli-
ceerd op www.officielebekendmakingen.nl. 

Ontwerp-omgevingsvergunning ligt ter 
inzage
De ontwerp-omgevingsvergunning en de 
verklaring van geen bedenkingen, met 
bijbehorende stukken, liggen van 19 ja-

nuari 2021 tot en met 1 maart 2021 ter 
inzage. Iedereen krijgt de gelegenheid 
om binnen deze termijn een mondelinge 
of schriftelijke zienswijze in te dienen te-
gen de ontwerp-omgevingsvergunning. 
U kunt het plan bekijken op de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl, met 
IMRO nummer NL.IMRO.0784.PBMOS-
STRAAT23v2-ON02

Collectevergunning
Het college heeft een vergunning afgege-
ven voor:
- Collecte van Hersenstichting Nederland 

in de week van 31 januari tot en met 6 
februari 2021

- Collecte van Jantje Beton in de week van 
7 tot en met 13 maart 2021

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
28 december 2020, Bisschop de Vetplein 
9, 5126 CA
realiseren veranda
30 december 2020, Wevershof 35 en 37, 
5126 VW
plaatsen opbouw op twee woningen
1 januari 2021, Stationsstraat 54, 5121 EE
plaatsen fietsenstalling
4 januari 2021, Teeuwespad, sectienr: B 
3826
bouwen tuinhuis
5 januari 2021, Leibeemd 170, 5121 RS
plaatsen dakkapel
7 januari 2021, Lange Wagenstraat 63, 
5126 BB
verbouwen woning
8 januari 2021, Prinsenbosch 26, 5126 ND
brandveilig gebruik noodunits
12 januari 2021, Eikenveld 27, 5125 NP

De gemeente neemt eerst een besluit over 
de ingekomen aanvraag, dit besluit wordt 
gepubliceerd. Pas daarna kunt u een be-
zwaar of zienswijzen insturen. Wilt u meer 
weten over deze aanvraag? Neem dan con-
tact op met het klantcontactcentrum van 
onze gemeente., telefoon 14 01 61

Rectificatie aangevraagde 
omgevingsvergunningen
28 december 2020, Mgr. Ariënsstraat 1, 
5121 CA, (20ZK02927)
verbouwen, uitbreiden en wijzigen voor-
malig schoolgebouw naar 10 woningen en 
bouw 16 woningen

Aanvraag omgevingsvergunning 
is vergunningvrij
5 januari 2021, diverse locaties Ooster-
houtseweg (sectienrs: A 7419 - 7420)
kappen 20 bomen (20ZK02779)
5 januari 2021, Rijksweg Hulten, sectienrs: 
A8442, A8445, H2432 en H 2499
kappen 9 bomen (20ZK02781)

Verleende 
omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure 
4 januari 2021, Saksen Weimarstraat 18, 
5121 ME
starten bedrijf
5 januari 2021, Wildschut 4, 5126 WK
verbouwen woning
12 januari 2021, Klein Zwitserland 8, 
5126 TA
bouwen whirlpool en bijgebouw 
13 januari 2021, Trees Kinstraat, Europa-
laan, De Uitvang ong. in Rijen
bouwen fietsbrug (20ZK02876)

Belanghebbenden kunnen op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht bezwaar ma-
ken tegen dit besluit, binnen 6 weken na 
de datum van verzending van het besluit. 

Volledige meldingen
5 januari 2021, Oranjestraat 36, 5126 BP
slopen bestaand dak garage
5 januari 2021, Windvang 37, 5126 VS
saneren asbest
7 januari 2021, Verre Weiden 34, 5122 HA
saneren asbest dakplaten
11 januari 2021, Oranjestraat 122, 5126 BR 
slopen woning 

Melding akkoord
13 januari 2021, Dongenseweg 13E, 
5121 PB
starten activiteiten
Het indienen van bezwaar of beroep is niet 

mogelijk.

APV

Ingekomen aanvragen 
vergunningen APV en bijzondere 
wetten
Jaarmarkt d’n Mastendol 2021 op 25 juli 
2021 van 10:30 uur tot 21:30 uur op recre-
atiepark D’n Mastendol in Rijen.

Verleende ontheffingen APV
Besluit verzonden op 14 december 2020, 
verlening APV ontheffing, plaatsen bouw-
container, van 16 december 2020 tot 21 ja-
nuari 2021, adres Marga Klompélaan 117 in 
Rijen (zaaknummer 308480).
Besluit verzonden op 14 januari 2021, ver-
lening APV ontheffing, plaatsen bouwcon-
tainer, van 25 januari 2021 tot en met  25 
februari 2021, adres Tuinstraat 20 in Rijen 
(zaaknummer 312571).

Belanghebbenden kunnen op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht bezwaar ma-
ken tegen dit besluit, binnen 6 weken na 
de datum van verzending van het besluit. 

U vindt alle volledige 
officiële bekendmakingen

op www.gilzerijen.nl/
bekendmakingen

Een inititatief van de Gemeente OosterhoutCoronanieuws

Richtlijnen

Verlopen identiteitsbewijs en medische zorg 

Reisdocumenten en rijbewijs 
in coronatijd
Om voor medische zorg in aanmerking te komen, moet iedereen (de eerste keer bij aanmelding) een geldig 
identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis of  bij de tandarts. De legitimatieplicht 
in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Nu het in verband met Corona niet 
voor iedereen mogelijk is om op korte termijn een geldig identiteitsbewijs te regelen, hanteert het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport een praktische benadering: 

Indien u geen geldig identiteitsbewijs heeft, neemt u dan uw verlopen document mee. Uw aanvraag wordt 
gewoon in behandeling genomen. Hierbij geldt wel de afspraak dat de betrokkene zodra dat weer kan, een geldig 
legitimatiebewijs aanvraagt en deze dan laat zien aan de zorgverlener. Zo worden personen achteraf  alsnog op de 
juiste wijze geïdentificeerd en wordt er weer voldaan aan de wet. 

Verlopen rijbewijs 
Alle bestuurders van wie de geldigheidsduur van het rijbewijs verloopt in de periode van 16 maart tot 1 juni 2020, 
mogen tot 1 juni 2020 in Nederland blijven rijden met een verlopen rijbewijs. Deze regeling geldt niet voor:

• Bestuurders die via de politie bij het CBR zijn gemeld en waarvan het rijbewijs is ingevorderd, ingehouden, 
 geschorst of  ongeldig is verklaard. 
• Wanneer het CBR een bestuurder een maatregel heeft opgelegd, zoals bijvoorbeeld een cursus of  onderzoek. 
• Bestuurders die een rijbewijs met korte geldigheidsduur (1 of  3 jaar) hebben. 

Wordt u aangehouden? Dan kan de politie direct in het register van de Rijksdienst voor het Wegverkeer controleren 
of  u wel of  niet mag rijden met een verlopen rijbewijs.

Van 23 april tot en met 23 mei vindt de ramadan plaats, de jaarlijkse 
vastenmaand voor moslims. Overdag vasten veel moslims en na 
zonsondergang wordt met elkaar een maaltijd gegeten, de iftar. Ook voor 
de ramadan gelden de RIVM-richtlijnen, dus mensen komen bijvoorbeeld 
niet bij elkaar in de moskee en mogen alleen als gezin de iftar met elkaar 
delen. Om de moslimgemeenschap tegemoet te komen in deze voor hen 
belangrijke maand, heeft de burgemeester in overleg met de moskeebesturen 
toestemming gegeven voor een dagelijks gebed. Dit gebed van ongeveer 3 
minuten zal dagelijks tussen 12.30 uur en 14.00 uur eenmalig te horen zijn 
via luidsprekers. Na de ramadan zal dit niet meer te horen zijn. 

Coronamaatregelen ramadan: 
dagelijks gebed

#Blijf thuis maar wat als u toch
een boodschap moet doen?

Het RIVM adviseert Nederlanders zo veel mogelijk thuis te blijven. Maar wat 
als u toch de deur uit moet om een boodschap te doen? Bijvoorbeeld eten 
kopen in de supermarkt. Houdt u dan aan de volgende regels; 

• Houd anderhalve meter afstand, voor de winkel en in de winkel.
• Kom zoveel mogelijk alleen naar de winkel.
• Kom niet naar de winkel als u verkouden bent of  griepklachten heeft.
• Doe doelgericht boodschappen en koop niet meer dan u nodig heeft. 
• Raak alleen het product aan dat u nodig heeft.
• Volg altijd de aanwijzingen van het personeel.
• Betaal met pin of  contactloos (pin of  mobiel).
• Gebruik een winkelwagen indien aanwezig.

Maatregelen in het openbare leven:

Beperk sociaal contact:

Opening kinderopvang en 
(speciaal) basisonderwijs. 

Basisscholen halveren 
groepsgroo�e in de klas. 
Kinderen gaan de hel� van 
de tijd naar school. De andere 
hel� volgen ze onderwijs 
op afstand.

Vanaf 11 mei

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351 

Maatregelen tegen het coronavirus

21 april 2020

Houd 1,5 meter 
afstand.

Was vaker je 
handen.

.

Blijf zoveel 
mogelijk thuis.

Heb je verkoudheids-
klachten? Blijf dan thuis 
en ziek uit. Ben je ook 
benauwd en/of heb je 
koorts? Dan moet iedereen 
in het huis thuisblijven.

Ga alleen naar buiten voor 
boodschappen, een frisse 
neus of om iets voor een 
ander te doen.

Kinderen t/m 12 jaar kunnen 
georganiseerd en onder 
begeleiding samen buiten 
sporten. Wedstrijden niet 
toegestaan. 

Jongeren van 13 t/m 18 jaar 
kunnen georganiseerd en 
onder begeleiding samen 
buiten sporten op 1,5 meter 
afstand. Wedstrijden niet 
toegestaan. 

Topsporters kunnen binnen- 
en buitentrainingen 
herva�en, op 1,5 meter 
afstand. Wedstrijden niet 
toegestaan. 

Zelfstandig wonende ouderen 
(70+) kunnen door één of 
twee vaste personen worden 
bezocht.

Werk thuis wanneer dit 
mogelijk is. 

Uitzondering voor gezinnen / huishoudens 
en kinderen t/m 12 jaar. 

Groepsvorming van meer 
dan twee personen is alleen 
toegestaan als er 1,5 meter 
afstand wordt gehouden. 

Alle evenementen met een 
vergunnings- en meldplicht 
zijn verboden.

Tot 1 september:Vanaf 29 april

Het overige onderwijs blij� 
gesloten. 

T/m 19 mei:

Alle eet- en drinkgelegenhe-
den zijn gesloten. Bezorgen 
en a�alen blij� mogelijk. 

Sportverenigingen (18+), 
�tnessclubs, sauna’s, casino’s, 
speelhallen en seksinrichtin-
gen zijn gesloten. 

Publieke locaties zoals musea, 
concertzalen, theaters, 
sportclubs zijn gesloten. 

Het uitoefenen van alle 
contactberoepen is verboden.

Samenkomsten zijn 
verboden.

Hoest en nies in 
je elleboog.

Gebruik papieren 
zakdoekjes. 

Schud geen handen.


