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Het coronavirus houdt ons land in zijn greep. Ook Geldrop-Mierlo wordt in het hart geraakt door de landelijk  
afgekondigde maatregelen. Gelukkig nemen inwoners, verenigingen en bedrijven in Geldrop en Mierlo hun  
verantwoordelijkheid en geven gehoor aan de oproepen van de overheid om de schouders eronder zetten om elkaar  
te helpen in deze moeilijke tijd. Deze week een extra uitgave over de maatregelen en initiatieven die we in onze  
gemeente nemen om elkaar te helpen in deze moeilijke tijd.

Boodschap burgemeester Van Bree
Burgemeester Van Bree wil, zeker in deze tijd van crisis, dicht bij zijn inwoners staan. Omdat rechtstreeks contact 
nu niet wenselijk is, zal hij u met videoboodschappen op de hoogte houden van onderwerpen rondom corona in 
onze gemeente.

De video’s vindt u op ons YouTube kanaal. We verspreiden ze 
ook via onze andere social media kanalen. Voor wie niet in de 
gelegenheid is om ze digitaal te bekijken, volgt hieronder de 
laatste boodschap van burgemeester van Bree:

We zijn hier in de crisisruimte van de gemeente Geldrop-Mierlo.  
Deze ruimte is groot genoeg om op voldoende afstand van  
elkaar te kunnen vergaderen. Er zitten ook maximaal 6 personen  
in deze ruimte. In deze ruimte vinden de overleggen plaats naar 
aanleiding van de maatregelen die getroffen worden op het  
niveau van kabinet, doorvertaald worden richting de Veiligheids-
regio Zuidoost Brabant en er wat daar dan de betekenis van is 
op het lokale niveau. 
Denk daarbij aan de opvang van kinderen waarvan de ouders in 
vitale beroepen werken. Denk daarbij aan het organiseren van 
hulp voor ouderen en denk daarbij ook aan het inrichten van een 
noodpost corona vanuit de huisartsen. 

Wat mij opvalt is dat de (inwoners van de) gemeente Geldrop-
Mierlo zich heel erg goed aan de regels houdt, zeker sinds 
afgelopen zondag toen de verscherpte maatregelen zijn afge-
kondigd. Er is een noodverordening. Die noodverordening geeft 
veel bevoegdheden aan de burgemeester. Maar het is mijn inzet 

om vanuit de boa’s en vanuit de handhavers en vanuit de politie 
vooral mensen aan te spreken op hun gedrag en zo min mogelijk 
in te zetten op beboeten. 

Maar ik zal niet nalaten, daar waar het echt de spuigaten uitloopt  
om wel de beboeting in te zetten. Maar liever niet natuurlijk.  
Laten we elkaar aanspreken op gedrag en uitgaan van verstandige  
mensen in Geldrop-Mierlo. 

En tot slot, let goed op jezelf, let goed op elkaar en blijf gezond.

Noodposten alleen toegankelijk 
op afspraak!

Huisartsen Geldrop-Mierlo 
richten corona  
noodposten in
De gezamenlijke huisartsen proberen samen met hun 
zorgpartners en apotheken er alles aan te doen om deze 
crisis te beteugelen. De werkwijze van de huisartsen uit 
beide kernen is hetzelfde.

Noodpost Geldrop
In samenwerking met de gemeente Geldrop-Mierlo is de noodpost  
in Geldrop ingericht in de kleedkamers van Sporthal De Coevering,  
Winkelcentrum 32 in Geldrop. Alle Geldropse huisartsen doen 
daar dienst, dus waarschijnlijk treft u daar een andere dokter  
dan u gewend bent. Ook werken de huisartsen daar met bescher-
mende kleding en mondkapjes. Schrikt u daar dus niet van.

Noodpost Mierlo
De Mierlose huisartsen hebben, met medewerking van Savant, de 
beschikking gekregen over een aparte locatie grenzend aan het 
huisartsencentrum Mierlo. De ingang bevindt zich bij de beweeg-
tuin bij Franciscanessehof in Mierlo. De locatie wordt ter plaatse 
duidelijk aangegeven. De Mierlose huisartsen rouleren op deze 
locatie, waardoor u mogelijk niet uw eigen huisarts treft.

Let op! Beide noodposten zijn alleen toegankelijk op afspraak. 
Hieronder leest u wat deze noodposten inhouden.

Heeft u gezondheidsklachten?
Stap 1.  Kijk eerst op thuisarts.nl. Wellicht vindt u daar antwoord 

op uw vraag.
Stap 2.   Is dit niet het geval, bel dan eerst met uw eigen praktijk. 

Eventueel voor het maken van een afspraak. De dokters-
assistente staat u te woord om uw klachten uit te vragen.  
Op basis daarvan wordt bekeken hoe zij u het beste  
kunnen helpen. Dit kan door:

 • een telefonisch advies van de assistente;
 • een telefonische afspraak met de huisarts;
 •  het maken van een afspraak met de dokter  

(bij sommige praktijken kan dit ook online via MGn, 
MijnGezondheid.net).

Als u een dringende klacht heeft en u bent niet ziek (koorts),  
verkouden of aan het hoesten, dan krijgt u mogelijk een afspraak 
op het spreekuur in de praktijk van uw eigen huisarts.

Stap 3.   Als u flink ziek bent met luchtwegklachten, dan wil de 
huisarts u graag beoordelen. Dit kan op twee manieren:

 • afspraak op de noodposten in Geldrop of Mierlo;
 •  visite van de huisarts aan uw huis (indien u te ziek bent 

om naar de noodpost te komen).

Als u op afspraak komt, houd dan afstand (1,5 meter) van mensen 
die u op weg daar naar toe tegenkomt. Alvast bedankt voor uw 
medewerking.

Niet spoedeisende zorg
Alle niet spoedeisende zorg, wordt voor uw eigen veiligheid  
uitgesteld. De afspraken met onze praktijkondersteuners worden 
omgezet in een telefonisch afspraak of een afspraak via beeld- 
bellen. Zij nemen hierover zelf telefonisch contact met u op.

AANVULLENDE MAATREGELEN KABINET
Op 31 maart heeft premier Rutte de genomen maatregelen 
verlengd van 6 tot 28 april 2020.
-  Publieke locaties zoals musea, concertzalen en theaters,  

sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dus dicht 
tot en met 28 april.

-  Alle scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie.
-  Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht
-  Het samenscholingsverbod blijft van kracht, tegen groepen van 

meer dan 2 personen die niet ten minste 1,5 meter afstand tot 
elkaar houden, kan worden opgetreden

-  De veiligheidsregio kan locaties (zoals vakantieparken,  
campings, stranden, winkels en parken) sluiten en via een  
noodverordening optreden. Gemeenschappelijke was- toilet en 
douchevoorzieningen op campings en vakantieparken worden 
gesloten.

Het algemene advies blijft dan ook:
-  Blijf zoveel mogelijk thuis, ook tijdens het komende paasweekend.  

Ontvang max. 3 personen.
-  Ga alleen naar buiten als dat nodig is
-  Houd daarbij 1,5 meter afstand tot anderen
-  Uitzondering voor gezinnen/huishoudens en kinderen tot en met 

12 jaar onderling
-  Ga niet op bezoek bij mensen van 70 jaar of ouder en mensen 

met een kwetsbare gezondheid. Ga zeker niet op bezoek als u 
verkoudheidsklachten hebt.

-  Was regelmatig uw handen.

Coronavirus in Geldrop-Mierlo

Corona en inwoners

Maatschappelijke gevolgen coronavirus
De kabinetsmaatregelen in de aanpak van het coronavirus  
hebben grote maatschappelijke gevolgen. De nieuwe (thuisblijf)
situatie zorgt voor vragen bij veel kinderen, jongeren, ouders en 
professionals. Hoe leg je als ouder bijvoorbeeld uit wat corona 
is? Wat doe je als je je vrienden veel minder ziet? Wat betekent  
corona voor school of een (bij)baan? En wat kunt u doen als er 
door de nieuwe situatie spanningen ontstaan in huis? 

Kijk op de website van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) voor 
tips, antwoorden op vragen en links naar interessante websites: 
www.nji.nl/coronavirus. Heeft u toch nog vragen? Neem dan  
contact op met het CMD: (040) 289 38 93.
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Voor elkaar in  
Geldrop-Mierlo verbindt 
hulpvraag en -aanbod
In deze coronacrisis hebben oudere en kwetsbare mensen het 
zwaar. Maar ook mensen die werken in de zorg, bij de politie en 
in supermarkten kunnen mogelijk extra hulp gebruiken zodat hun 
belangrijke werk door kan gaan. 
De website www.voorelkaaringeldropmierlo.nl/coronahulp  
verzamelt alle vraag en aanbod op één plek: hulp vragen en  
aanbieden is gratis voor maatschappelijke organisaties en  
particulieren. Zo maken we de kans het grootst dat hulp gevonden 
wordt. Want dat is nodig! U doet toch ook mee? 

Ook onze gebiedsregisseurs staan voor u klaar
Is er in uw straat, buurt of wijk ook een initiatief gestart of wilt u zelf 
een initiatief starten? Laat het ons dan weten. Wellicht kunnen wij 
u helpen om iets op te starten of kunt u met uw straat aansluiten 
bij een al bestaand initiatief. 

De gegevens van onze gebiedsregisseurs vindt u op onze website:  
https://www.geldrop-mierlo.nl/gebiedsgericht-werken.

Raamposteractie
Hebt u een vraag waar u geen raad mee weet? Als straatgenoten  
kunt u elkaar op heel veel gebieden helpen. En dit gebeurt  
volop. Niet iedereen zit echter in een appgroep of iets dergelijks om  
elkaar te ondersteunen. Wellicht kent u elkaar wel, maar is er 
geen intensief contact. 

Hang dan een van de posters in deze krant op en laat in uw eigen 
directe buurt weten dat u hulp zoekt of aanbiedt.
Het gaat hierbij om concrete hulpvragen zoals: wie kan de  
hond uitlaten, wie kan voor mij boodschappen doen of koken  
(omdat dat niet meer lukt) of wie kan mijn medicijnen ophalen bij 
de apotheek enz.  

Door deze vragen in uw eigen straat, flat of appartementen- 
complex uit te zetten blijft er een vorm van geborgenheid. Het  
verbindt, het voelt vertrouwd en het brengt mensen samen.

Wanneer hangt u welke poster op?
Door het ophangen van de rode poster geeft u aan dat u een 
hulpvraag heeft. U hangt hem alleen op als u een concrete vraag 
heeft en haalt hem ook weer weg als u geholpen wordt. 
Met de groene poster biedt u los van de zichtbare hulpvragen in 
uw straat sowieso hulp aan en mogen mensen u benaderen met 
vragen. Deze poster kunt u laten hangen. 

Voor alle duidelijkheid, u bepaalt zelf of u uw telefoonnummer 
wilt plaatsen. 
Wilt u hulp aanbieden voor iemand die een rode poster op heeft 
gehangen en er staat geen telefoonnummer vermeld op de  
poster? Bel dan aan, neem afstand en luister wat de vraag is. 

Hangt U de groene poster op? Schrijf daar dan duidelijk op hoe 
men u kan benaderen. Ook kunt u bijvoorbeeld noteren wat u aan-
biedt en op welke tijd.

Zijn de vragen te moeilijk om op te lossen en is er meer  
professionele hulp nodig, belt u dan naar LEV Geldrop-Mierlo via 
nummer 0492 598 989. 

#samensterktegencorona #samensterktegencorona

IK KAN WEL WAT 
HULP GEBRUIKEN

Bel me op dit nummer

IK KAN  
JE HELPEN

Bel me op dit nummer
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Corona en ondernemen
Helaas ondervinden ondernemers in de gemeente Geldrop-Mierlo ook de 
gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. U kunt bij verschil-
lende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun. Hieronder 
vindt u een overzicht.

Wat doet de gemeente voor ondernemers?
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Vanaf nu kunt u als ondernemer of zzp-er in de regio Helmond- 
De Peel een aanvraag indienen voor een aanvullende uitkering 
voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. Het 
is een tijdelijke voorziening voor 3 maanden die terug werkt tot  
1 maart 2020. 
Senzer voert deze regeling voor de gemeente Geldrop-Mierlo 
uit. Kijk op https://www.senzer.nl/werkgever/zit-uw-onderneming- 
in-zwaar-weer voor meer informatie en het aanvraagformulier. 
Voor vragen neemt u contact op met Senzer (0492) 582444.

Gemeentelijke belastingen
Wij schorten alle invordering op voor bedrijven. We versturen dus 
geen herinnering, aanmaning of dwangbevelen tot eind juni.
•  De gemeente werkt mee aan alle verzoeken tot uitstel van  

betaling van belastingen. www.geldrop-mierlo.nl/belastingen-
betalingsregeling.

•  Tot juli 2020 legt de gemeente geen nieuwe belastingaanslagen op.
•  We zorgen ervoor dat wij onze openstaande facturen zo snel 

mogelijk betalen.

Wat doet de regio voor ondernemers?
Nieuw regionaal bedrijvenloket Brainport
Juist in moeilijke tijden hebben we in Brainport meermaals  
bewezen slimme oplossingen te kunnen bedenken. Samen met 
overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven helpen we onder-
nemers waar mogelijk. Info: op www.brainporteindhoven.com/nl 

Informatie VNO/NCW afdeling Brabant en Zeeland 
Op de website staat een overzicht van maatregelen voor onder- 
nemers met informatie van VNO/NCW en kennispartners en hoe 
je er aanspraak op maakt. Daarnaast de mogelijkheid om binnen 
het netwerk vraag en aanbod te koppelen: 
www.vnoncwbrabantzeeland.nl/home/coronavirus-informatie-
voor-ondernemers 

Platform voor vraag en aanbod
Peelwerk.nl brengt mensen die tijd over hebben óf handen te kort 
komen door bijvoorbeeld meer zieke medewerkers, wegvallende 
vraag naar producten / diensten of juist extra werk wat op je pad 
komt bij elkaar. www.peelwerk.nl. 

Wat doet de overheid voor ondernemers?
Het kabinet heeft een pakket economische maatregelen getroffen  
om banen, inkomens en economie te beschermen. Alle informatie  
over de landelijke regelingen leest u op de pagina van de  
Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/nieuws. 

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren  
COVID-19 (TOGS)
De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 
(TOGS) is 1 van de 9 noodmaatregelen van het kabinet om  
ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De TOGS 
is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse  
kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. 
Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoet-
koming van € 4.000 om hun vaste lasten te kunnen betalen. De 
TOGS is aan te vragen via www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona. 
Ook op de websites van de Kamer van Koophandel, MKB Nederland 
en VNO/NCW staat veel informatie over de diverse regelingen. 

Kamer van Koophandel
Op de website www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-
je-regelingen staat een overzicht van alle regelingen voor on-
dernemers. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het 
Coronaloket van de Kamer van Koophandel via telefoonnummer 
0800-2117. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 
8.30 tot 17.00 uur.

Belastingdienst
De belastingdienst heeft ook maatregelen getroffen voor onder- 
nemers (inclusief zzp’ers). Kijk voor meer informatie op de  
website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl/wps/wcm/
connect/nl/home/content/coronavirus

UWV
Heeft u vragen over kredietverstrekking? Richt u in eerste  
instantie tot uw kredietverstrekker. Heeft u vragen over de gevolgen  
voor uw personeel? Het UWV heeft gerichte informatie beschikbaar  
op de website: www.uwv.nl/particulieren/actueel/informatie-over-
coronavirus.aspx .

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met Giel Kantelberg, regisseur Recreatie 
& Toerisme, 040-2893751, g.kantelberg@geldrop-mierlo.nl of  
Véronique van der Zee, bedrijvencontactfunctionaris, 040-2893810,  
v.vanderzee@geldrop-mierlo.nl.

Weekmarkten Geldrop-Mierlo
De weekmarkten in Geldrop en Mierlo gaan in aangepaste 
vorm door. 

De markt heeft een belangrijke functie in onze voedselvoorziening. 
Daarom vinden wij het belangrijk dat het door gaat, maar wel met 
enkele aanpassingen:
•  Er staan tijdelijk alleen voedsel en etenswaren kramen op de 

markt.
•  Kramen waar ter plekke eten gegeten kan worden, zijn niet toe-

gestaan. Bij deze kramen kan alleen eten worden afgehaald.
•  Kramen worden verder uit elkaar geplaatst.

Natuurlijk gelden voor het bezoek aan de weekmarkt de landelijke 
richtlijnen: blijf thuis als u niet fit bent, schud geen handen en houd 
1,5 meter afstand.

Noodopvang voor kinderen van 0-12 jaar
In de huidige situatie zijn werkenden in de vitale beroepsgroepen van groot belang. Het rijk heeft hiervoor maatregelen  
vastgesteld. Ouders in deze vitale beroepsgroepen kunnen gebruik maken van kinderopvang voor hun kinderen van 
0-12 jaar. De gemeente draagt zorg voor deze noodopvang.

Bent u beide werkzaam in een vitale beroepsgroep? Dan kunt u 
gebruik maken van de noodopvang. Voert één van beide ouders 
een vitaal beroep uit? Wij verzoeken u de kinderen zelf op te van-
gen. Lukt dat niet, kunt u een beroep doen op de school en/of 
kinderopvang.

Wilt u weten of u onder een vitale beroepsgroep valt? Kijk op: 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-
beroepsgroepen. Noodopvang kan plaatsvinden bij de huidige 
school of kinderopvang van uw kind.

Maakt u op dit moment nog geen gebruik van opvang via een 

kinderdagopvangorganisatie? Dan kunt u bij alle kinderopvang- 
organisaties in onze gemeente terecht voor noodopvang.
De huidige noodopvang geldt voor de periode tot en met 28 april.

Vragen?
Voor vragen over de noodopvang kunt u terecht bij de afdeling 
CMD via het email adres cmdjeugd@geldrop-mierlo.nl. 
Tevens kunt uw vragen stellen tijdens het telefonisch spreekuur 
via telefoonnummer (040) 289 38 99:
•  van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur en 

tussen 13.00 en 16.00 uur;
•  op vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur.
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Corona en vrije tijd
Steun de zorgheld én lokale bedrijven binnen de vrijetijdssector

Geldrop-Mierlo zorgt voor de nazorg  
met een ‘D’r-Op-Uitje’
Dat de zorgmedewerkers hard werken, staat als een paal boven water. Dag en nacht zijn zij bezig om alle zorg zo 
goed mogelijk te laten verlopen. Voorlopig is het einde van deze hectische periode nog niet in zicht. Meer dan ooit 
hebben zij een moment nodig om even op adem te komen. Onder de titel ‘Zorg voor elkaar, doe een duitje voor een 
‘D’r-Op-Uitje’ slaan Stichting Villagemarketing Geldrop-Mierlo, merkbureaus WAKKR en Gewest13 de vrijetijdssector 
en middenstand van Geldrop-Mierlo de handen ineen. 

Gezamenlijk roepen zij alle inwoners van Geldrop-Mierlo op: 
doe een duitje voor een ‘D’r-Op-Uitje’. Van het ingezamelde geld  
worden D’r-Op-Uitjevouchers van de bij de actie aangesloten 
plaatselijke bedrijven gekocht. Zó houden we elkaar op de been, 
nu maar ook morgen wanneer de zware ‘corona-storm’ is gaan 
liggen.

Duitje voor een ‘D’r-Op-Uitje’
De zorgmedewerkers ontvangen een welverdiende ‘D’r Op Uitje’  
voucher. Deze bon kunnen zij later dit jaar gebruiken om de  
batterij weer wat op te laden. Even genieten van een fijn moment 
met hun partner, gezin of vrienden. In de lokale sauna, dierentuin,  
kapsalon, of restaurant. 

Doneren van een duitje voor een ‘D’r-Op-Uitje’ kan sinds begin  
april via de website www.zorgvoorgeldropmierlo.nl. Van het  
ingezamelde geld worden vouchers van de bij actie aangesloten 
horecagelegenheden, plaatselijke middenstand en bedrijven in de 
vrijetijdssector ingekocht.

Voor de zorg én de lokale ondernemers
Tegenover de zorg staat de situatie van vele Geldrop-Mierlose 
ondernemers. Inmiddels zijn alle eet- en drinkgelegenheden  
gesloten, verkeerd de lokale middenstand in zwaar weer én is de 
vrijetijdssector volledig tot stilstand gekomen. En daarmee is hun 
inkomen tot nagenoeg nul gedaald. Onze lokale ondernemers 
kunnen dus wel een positieve noot gebruiken. Nu, maar vooral als 
we een paar maanden verder zijn.

Ook meedoen?
In samenwerking met de lokale ondernemers in de gemeente 
Geldrop-Mierlo gaan de initiatiefnemers zorgmedewerkers op 
een later moment voorzien van een welverdiend uitje. Een fijne  
oppepper! Daarom roepen zij alle inwoners van Geldrop-Mierlo op 
een duitje voor een ‘D’r-Op-uitje te doneren. Horecaondernemers, 
lokale middenstand en andere bedrijven binnen de vrijetijdssector 
die graag mee willen doen kunnen zich aansluiten via de website 
www.zorgvoorgeldropmierlo.nl. Ook bedrijven in andere branches 
zijn welkom om mee te doen. Goede ideeën kunnen gestuurd  
worden naar info@zorgvoorgeldropmierlo.nl.

Eenmalige tegemoetkoming  
sportverenigingen en -stichtingen
Ook sportverenigingen en -stichtingen en bijvoorbeeld fitness-
clubs kunnen via het noodloket van Economische Zaken een  
eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- euro ontvangen.  
Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Deze worden op dit moment 
nader uitgewerkt. 
Het volgende is al bekend:
•  De regeling is voor alle organisaties die hiervoor in aanmerking 

komen gelijk.
•  De aanvragende organisatie moet een KvK nummer hebben.
•  Om in aanmerking te komen moet sprake zijn van een fysieke 

inrichting buiten het eigen huis waar zij werkzaamheden verrichten.
•  Voor ZZP’ers wordt gewerkt aan een aparte regeling.
•  De ontvanger mag zelf bepalen waar het geld aan wordt  

uitgegeven. Het te ontvangen bedrag is een eenmalige gift van 
het kabinet, met oog op vaste lasten die betaald moeten blijven 
worden terwijl inkomsten teruglopen of stilvallen.

•  Er moet sprake zijn van doorlopende lasten, zijnde niet de  
personele lasten.

Er is voor deze simpele vormgeving van de regeling gekozen  
omdat snelheid hierbij van het grootste belang is. Op dit moment 
is het nog niet mogelijk een aanvraag te doen bij het Noodloket. 

Meer informatie over bovenstaande regeling is te verkrijgen via 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veel- 
gestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/noodloket 

Kleurplaat voor kinderen
Even wat afleiding voor de kinderen? 
Op onze website, www.geldrop-mierlo.nl/corona, vindt u een  
leuke kleurplaat gemaakt door Marco Magielse. De kleurplaat  
onderstreept nog eens hoe belangrijk het ook voor kinderen is om 
gezond en veilig door deze crisis heen te komen.

Coronavirus in Geldrop-Mierlo

www.facebook.com/
gemeente.geldropmierlo


