
Met aandacht voor elkaar 
komen we hier samen door 

Maatregelen blijven ook tijdens 
de feestdagen nodig om 
elkaar te beschermen 

Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. De 
afgelopen weken zien we een snelle toename in het aantal 

besmettingen, tot zo’n 9.000 per dag. Ook in de ziekenhuizen 
en verpleeghuizen komen er elke dag patiënten bij. En dat 

heeft zijn weerslag op de zorg: al meer dan een miljoen 
reguliere behandelingen in het ziekenhuis zijn uitgesteld. Om 
de zorg toegankelijk te houden, moeten we ingrijpen en onze 
contacten tot een minimum beperken. Daarom zit Nederland 
tot ten minste dinsdag 19 januari in de strengste Lock down 
tot nu toe.  Hieronder vind je de belangrijkste maatregelen.

Het coronavirus heeft enorme gevolgen voor bedrijven, instellingen, horeca, middenstand en zzp’ers. U kunt bij verschil-
lende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun. Kijk voor alle informatie over ondersteuning op 
www.geldrop-mierlo.nl/ondernemersloket-corona

komen we hier samen door 
Beste inwoners en ondernemers,
De boodschap van het kabinet afgelopen dinsdag was 
hard. Wij krijgen de komende weken te maken met 
het stevigste pakket aan maatregelen tot nu toe. Hoe 
goed we ook ons best hebben gedaan om dit af te 
wenden, het was niet genoeg. We hebben de besmet-
tingscijfers op zien lopen en de druk op de ziekenhui-
zen neemt nog elke dag toe. Het coronavirus dwingt 
ons eens te meer tot een pas op de plaats, op mis-
schien wel het moeilijkste moment van het jaar: vlak 
voor de Kerstdagen. De aangekondigde maatregelen 
en sluiting van scholen, musea, winkels en alle niet 
noodzakelijke voorzieningen tot 19 januari gaan onze 
gemeente weer diep raken. Het water staat veel van onze ondernemers en orga-
nisatoren al tot aan de lippen. Hopelijk helpt hun creativiteit hen ook door deze 
moeilijke tijd. 

Uiteraard zullen wij hen blijven ondersteunen voor zover het binnen onze moge-
lijkheden ligt. Thuisblijven en bezoek beperken is het devies. Voor ons allemaal 

krijgt Kerstmis en de jaarwisseling nog minder glans dan waar we 
ons al op ingesteld hadden. Maar de keuze is duidelijk: de zorg 
moet ontlast worden, de eindeloze toestroom van patiënten moet 
stoppen.  Nu. Het is geen kwestie van willen, het is een kwestie 
van moeten. De cijfers liegen er namelijk niet om: Brabant kleurt 
dieprood op de kaart. De komst van vaccins begin januari biedt een 
sprankje hoop voor het begin van 2021. We moeten met zijn allen 
door de zure appel heen bijten, in de wetenschap dat er licht gloort 
aan het einde van deze tunnel. Volgend jaar wordt er gestart met 
vaccineren. Laten we ons daaraan vasthouden en tijdens deze Kerst 
lock-down vooral oog en aandacht voor elkaar blijven houden. We 
hopen het virus in 2021 langzaam maar zeker onder controle te 
krijgen. Maar zover is het helaas nog niet.

Hou vol, blijf gezond en blijf samen sterk!

Jos van Bree,
Burgemeester

Begin 2021 start eerste fase 
coronavaccinatie
Gelukkig lijkt er begin 2021 een goed werkend en veilig vaccin beschikbaar te 
komen Dat is goed nieuws. Er is een eerste indeling gemaakt van wie bij de 
start van de coronavaccinatie welk type inenting krijgt, en op welke locaties deze 

vaccins worden toegediend. Zorgmedewerkers van verpleeghuizen 
ontvangen als eerste een oproep. Kijk voor meer informatie over 
de aanpak eerste fase coronavaccinatie op: www.rijksoverheid.nl.

alleen  samen  krijgen we
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Nederland in lockdown
Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een 

minimum beperken. Van 15 december t/m in ieder geval 19 januari gelden de volgende maatregelen:
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Ben je ook benauwd en/of heb
je koorts? Dan moeten alle
huisgenoten thuisblijven.

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter afstand.

Hoest en nies in je 
elleboog.

Is het druk? Ga dan weg.

Draag een mondkapje
waar dat verplicht is.

Sport

Buiten met max. 2 personen op
1,5 meter afstand. Kinderen t/m 17
jaar en topsporters uitgezonderd. 

Binnensportlocaties dicht.

Geen wedstrijden en groeps -
lessen. Topsporters uitgezonderd.

Onderwijs en kinderopvang*

Onderwijs op afstand voor po, vo,
mbo, hbo, wo en alle overige
onderwijs-, trainings- en
educatieve activiteiten. Onder
andere examens, praktijklessen en
onderwijs voor kwetsbare leerlingen
uitgezonderd.

Kinderopvang dicht.

Er is noodopvang voor kinderen
van ouders met cruciale beroepen
en kinderen in een kwetsbare
positie.

Winkelen en boodschappen

Groepen

Publiek toegankelijke locaties

Binnen en buiten: groep van max.
2 personen of 1 huishouden. 

Vervoer en reizenThuis

Ontvang max. 2 personen per dag
(excl. kinderen t/m 12 jaar). Voor de
periode 24 t/m 26 december geldt:
ontvang max. 3 personen per dag.

Blijf zoveel mogelijk thuis en reis
alleen met het ov voor nood -
zakelijke reizen.

Reis niet naar het buitenland 
en boek geen reis tot half maart. 

Onder andere musea, bioscopen,
theaters, dierenparken,
bibliotheken, zwembaden en
pretparken dicht.

Contactberoepen

Het uitoefenen van niet-medische
contactberoepen zoals kappers,
tatoeëerders en schoonheids -
specialisten verboden.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht.
Ook in hotels, incl. roomservice.

Bestellen bij restaurants mogelijk.

Evenementen verboden. 

* Dit geldt van 16 december t/m in ieder geval 17 januari.

Niet-essentiële winkels dicht. 

Onder andere supermarkten,
drogisterijen, groentewinkels en
tankstations open.

Alcoholverbod na 20.00 uur.

.

Steun onze zorghelden en lokale ondernemers. 

Vraag een verzoeknummer 
aan en doneer nu!
KommuS Radio gaat tussen 11 en 24 december helemaal 
(coronaproof) los met 24/7 radio én online tv! Interviews, 
liveoptredens en allerlei andere programma’s. 

Zorgvoorgeldropmierlo.nl
Onder andere medewerkers van het St. Anna Ziekenhuis, 
verzorgingshuizen en thuiszorg zijn dag en nacht bezig om 
alle zorg zo goed mogelijk te laten verlopen. Voorlopig is 
het einde van deze hectische periode nog niet in zicht en 
gaan we nog veel vragen van de zorg.  Ook veel van onze 
(horeca) ondernemers, ondernemers uit de recreatieve en 
toeristische branche, maar ook de plaatselijke middenstand 
worden momenteel zwaar getroffen.  Kortom, beide partijen, 
kunnen dus wel een opkikker gebruiken.

Hoe gaan we dat doen?
In samenwerking met ondernemers uit de horeca en toe-
ristische branche, alsook de lokale middenstand in onze 

gemeente, gaan we zorgmedewerkers verwennen met een 
‘D’r Op Uitje’ voucher. Deze bon kunnen zij later dit jaar ge-
bruiken om de batterij weer op te laden wanneer de zwaar-
ste ‘coronastorm’ is gaan liggen. Daarom roepen wij nu alle 
inwoners van Geldrop-Mierlo op: doe een duitje voor een 
‘D’r-Op-Uitje’. 

Van het ingezamelde geld worden vouchers gekocht van 
lokale ondernemers die bij de actie zijn aangesloten. Zó 
houden we elkaar op de been, nu maar ook morgen!

Verder kun je via KommusRadio voor € 2,5 een plaatje aan-
vragen. Het totaalbedrag aan donaties zal worden toege-
voegd aan het goede doel ‘Zorg voor Geldrop-Mierlo’. Meer 
informatie vind je op www.zorgvoorgeldropmierlo.nl.

Meer weten? Mail ons direct
info@zorgvoorgeldropmierlo.nl

#SAMENSTERK
Op deze pagina delen wij jullie verhalen. Als troost, inspira-
tie of hart onder de riem. Ken je iemand die met een mooi 
verhaal, idee of initiatief dat positieve aandacht verdient?  

Stuur je (persoonlijke) verhaal met je contactgegevens naar 
samensterk@geldrop-mierlo.nl en lees het binnenkort terug 
in Middenstandsbelangen.

Draag een mondkapje!


