
De organisaties waar u terecht kunt voor hulp en 
ondersteuning hebben uiteraard ook te maken met de 
gevolgen van het coronavirus. Om zowel hun cliënten 
als hun medewerkers te beschermen tegen besmetting 
met het virus, hebben zij ook maatregelen genomen. 
De organisaties zijn zoveel mogelijk bereikbaar voor 
inwoners, alleen doen ze dit op een aangepaste manier.

Organisaties voor hulp en 
ondersteuning op aangepaste 
manier bereikbaar

Afgelopen maandag, 23 maart, heeft het kabinet 
aanvullende maatregelen genomen in de aanpak 
van het coronavirus. De burgemeester krijgt meer 
mogelijkheden om voor Vlaardingen maatregelen 
te nemen. Houdt de website 
www.vlaardingen.nl/coronavirus in de gaten voor het 
laatste nieuws. De maatregelen die relevant zijn 
voor Vlaardingen zijn:

•  Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor 
werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor bood-
schappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse 
neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd 
altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en 
vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook 
thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook 
dan afstand tot elkaar.

•  Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf 
thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu 
iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in 
cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan 
uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.

•  Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in 
plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. 
Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een 

uitzondering, waarover later meer informatie komt.
•  Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht 

om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat 
mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een 
deurbeleid.

•  Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in 
zogenoemde contactberoepen op het gebied van 
uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun 
vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld 
fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via 
beeldbellen.

•  Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar 
groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, 
stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die 
geen anderhalve meter afstand houden, wordt 
gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, 
zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezon-
derd.

•  De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter 
kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters 
de mogelijkheid om via een noodverordening 
makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burge-
meesters kunnen speci� eke locaties sluiten, zoals 
parken. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

Nieuwe maatregelen rondom het coronavirus Telefonisch contact

Behoefte aan een 
luisterend oor of vragen?

Seniorenwelzijn: (010) 248 6888
Tijdens kantooruren kunt u bellen met Seniorenwelzijn. 
Door het coronavirus zijn de activiteiten voor zelfstan-
dig thuiswonende senioren voorlopig stopgezet en zijn 
de ontmoetingscentra gesloten. 

Rode Kruis: (070) 445 5888
Ouderen en zieken die hun huis niet uit kunnen of uit 
willen kunnen bellen met het Rode Kruis. Voor een 
luisterend oor, praktische tips of hulp bij het online 
boodschappen doen. 

De Luisterlijn: 0900-0767 
De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor wie 
behoefte heeft aan een gesprek of een luisterend oor.  
In verband met het coronavirus zijn extra vrijwilligers 
ingezet.

Ouderen-infolijn: (030) 340 0600
Seniorenorganisatie KBO-PCOB is bereikbaar van 
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur als u 
zich zorgen maakt of gewoon even met iemand wil 
spreken. 

ANBO-telefoonlijn: (0348) 466 666
De ouderenbonden ANBO hebben een telefoonlijn 
ingesteld voor ouderen die vragen hebben over het 
virus of hun zorgen willen uiten. Ouderen kunnen naar 
bellen, ook voor een praatje.

Kindertelefoon: 0800-0432
Kinderen die zich zorgen maken over hun gezondheid 
of die van anderen kunnen bellen (of chatten) met de 
Kindertelefoon. 

Het kabinet heeft een noodpakket voor banen en 
economie gelanceerd, om de economische gevolgen 
van de coronamaatregelen te verlichten. Er is bijvoor-
beeld de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging 
Werkbehoud en ook kan de belastingdienst onderne-
mers uitstel van betaling verlenen. In een gemeente-
lijke Nieuwsbrief Ondernemers heeft wethouder Bart 
Bikkers vorige week alle ondernemers, mede namens 
het college van burgemeester en wethouders, veel 
sterkte en veerkracht toegewenst en gewezen op de 
maatregelen, zowel de landelijke als de gemeente-
lijke. Zo is er de inkomensondersteuning voor zzp’ers 
in � nanciële problemen. Ook maakt de gemeente 
uitstel van betaling van lokale lasten mogelijk voor 
ondernemers.

Bent u een zzp’er in acute � nanciële nood door de 
coronamaatregelen? Doe dan een aanvraag voor een 
tijdelijke uitkering voor uw levensonderhoud. U kunt 
terecht bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen 
(www.rotterdam.nl/rbz). Stuur een e-mail naar 
rbz.wi@rotterdam.nl. Vermeld in de e-mail uw naam, 
woonadres en geboortedatum. U ontvangt dan zo snel 
mogelijk antwoord en/of een aanvraagformulier. 

Verder hebben de meeste ondernemers in onze regio de 
belastingaanslagen voor lokale lasten van de Regionale 

Belasting Groep (RBG) ontvangen. Ondernemers 
kunnen, wanneer noodzakelijk, uitstel van betaling voor 
de openstaande vorderingen krijgen tot 30 juni 2020. 
Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan contact op via  
invordering@derbg.nl.

Coronaloket Kamer van Koophandel
Meer informatie over het landelijke noodpakket kunnen 
ondernemers krijgen bij het Coronaloket van de Kamer 
van Koophandel: www.kvk.nl/corona.  Dat is van 8.00 tot 
20.00 uur telefonisch bereikbaar voor vragen via 0800 
2117. Een overzicht van regelingen is te vinden op  
www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-
regelingen.

Helaas zijn er ook mensen die misbruik proberen te 
maken van deze situatie. 

Er verschijnen berichten in de media over mensen die 
langs de deur gaan en ouderen aanbieden om bood-
schappen te doen. Ze vragen de pinpas van de oudere én 
de pincode. Vervolgens wordt met de pinpas van deze 
mensen een groot bedrag van de rekening gehaald. 

Tip
Een tip voor ouderen die boodschappen door (onbe-
kende) andere mensen laten doen: geef geen pinpas mee 
en betaal pas bij het a� everen van de boodschappen. 

Alles loopt deze periode een anders dan we gewend 
zijn. Dat ziet men ook bij de Milieustraat van Irado: 
doordat veel mensen thuis zitten, is er een voorjaars-
schoonmaak losgebarsten die zijn weerga niet kent! 

Met als gevolg dat inwoners in groten getale hun onge-
bruikte speelgoed, oude � etsen, stoelen en ander grof vuil 
kwijt willen. Fijn natuurlijk, een opgeruimd huis, maar 
helpt u mee om onze stad ook opgeruimd te houden?

U kunt uw grof afval (dat wat niet in de containers past) 
zelf naar de Milieustraat aan de Kreekweg brengen, maar 
door de massale opruimmanie is het daar erg druk. Om er 
voor te zorgen dat mensen voldoende afstand van elkaar 
kunnen bewaren, laat Irado bovendien een beperkt aantal 
bezoekers tegelijk naar binnen in de Milieustraat. Daar-
door liep de wachttijd de afgelopen dagen � ink op. Irado 
vraagt bezoekers om, als het druk is, zo mogelijk later 
terug te komen en zeker niet het grof vuil naast de 
containers in de wijk te zetten. Zo houden we met elkaar 
de wijk netjes, kan Irado de plotselinge toeloop goed 
verwerken en kunnen alle Vlaardingers zo snel mogelijk 
hun rommel kwijt!

Op deze pagina’s informeren wij u over de maatregelen die in Vlaardingen gelden om verspreiding van het coronavirus te beperken. Voor (kwetsbare) inwoners die 
hulp of ondersteuning nodig hebben, zijn organisaties zoveel mogelijk bereikbaar via telefoon, website en e-mail. Spreekuren, fysieke afspraken en bijeenkomsten 
gaan niet door tot en met in ieder geval 6 april. Verder kunt u op deze pagina lezen over de website www.vlaardingenhelpt.nl waar u allerlei mooie initiatieven 
kunt vinden die in deze bijzondere tijd ontstaan om elkaar samen door deze lastige tijd heen te helpen.
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Inwoners die hulp of ondersteuning nodig hebben of 
die iets voor anderen willen doen, kunnen een kijkje 
nemen op de website www.vlaardingenhelpt.nl. Op 
deze website staan allerlei acties en initiatieven, 
groot en klein, waarmee inwoners elkaar kunnen 
helpen in deze lastige periode. Van boodschappen 
doen tot het bieden van een luisterend oor aan 
ouderen die alleen wonen. Zo kunnen inwoners iets 
voor elkaar betekenen en voor elkaar blijven zorgen. 
 
Coronahulp
De website is een initiatief van KLiK Vrijwilligers, onder-
deel van de gemeente Vlaardingen. Het is eigenlijk een 
soort digitaal prikbord waarop projecten, initiatieven én 
mensen die als vrijwilliger willen helpen bij elkaar 
worden gebracht. Of het nu gaat om even bellen, een 
boodschapje halen in de supermarkt of koken voor de 
buurvrouw. Iedereen kan iets doen. De website is nog in 
ontwikkeling en wordt steeds verder gevuld. 

Wethouder Jacky Silos: “We zien een heleboel mooie 
initiatieven en acties van organisaties en van inwoners 
voorbij komen. Hartverwarmend dat we in deze 

ingewikkelde omstandigheden goed op elkaar letten en 
voor elkaar zorgen. Met name voor kwetsbare Vlaardin-
gers hebben de maatregelen grote gevolgen. Daarom 
vind ik het heel � jn dat we met deze website ons 
steentje kunnen bijdragen.” 

Hulp en helpen
Heeft u hulp nodig 
of wilt u helpen, 
neem dan contact 
op met de organisa-
tie of initiatief op de 
website.

Organisaties die 
hun activiteit graag 
op de website 
willen plaatsen, 
kunnen zich 
aanmelden via een 
digitaal formulier 
op de website.

Hulp nodig of iets voor anderen doen?

Vlaardingen Helpt

Stroomopwaarts - werk en inkomen, ondernemen

Stroomopwaarts blijft bereikbaar voor inwoners en 
ondernemers. Het contact is vooral per telefoon, 
afspraken op locatie zijn alleen mogelijk op afspraak. 
Voorwaarde is hierbij dat u geen ziekteverschijnselen 
hebt. Aanvragen van bijstand worden in behandeling 
genomen en uitkeringen worden uitbetaald. Ontvangt u 
een uitkering zorg dan dat u telefonisch bereikbaar bent 
voor uw consulent. Meer informatie leest u op 
www.stroomopwaarts.nl. 
Stroomopwaarts is bereikbaar via (010) 246 5555 (op 
werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur)

ROGplus

Inwoners die ondersteuning krijgen via ROGplus en 
vragen hebben kunnen telefonisch contact opnemen 
via (010) 870 1111 op werkdagen van 08.30 tot 12.00 of 
een e-mail sturen via info@rogplus.nl. Huisbezoeken 
vinden nu niet plaats en gemaakte afspraken worden 
telefonisch verzet. Zie www.rogplus.nl.

Formulierenbrigade

De Formulierenbrigade van Stroomopwaarts heeft zo 
min mogelijk afspraken. Ze staan telefonisch voor u klaar 
en helpen u graag. Neem contact op via (010) 246 5555.

Het Coronavirus houdt ons allen in de greep. Juist in
deze tijden hebben we elkaar nodig. De Wijkteams 
Vlaardingen en Minters willen u blijven ondersteunen en
begeleiden ook in deze tijd. We staan u graag met raad
en daad terzijde. Wat houdt dit in? 

DE WIJKTEAMS VLAARDINGEN
EN MINTERS BLIJVEN GOED
BEREIKBAAR!

> WE  ZIJN VAN MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 9 .00
TOT 17.00 UUR TELEFONISCH EN PER MAIL
BEREIKBAAR.
 
> WE PROBEREN UW VRAGEN TELEFONISCH EN
DIGITAAL TE  BEANTWOORDEN.
 
>  WE HOUDEN TELEFONISCH OF PER MAIL/APP
CONTACT MET U.
 
>  ONZE MEDEWERKERS WERKEN VEELAL VANUIT
HUIS EN ZIJN OP HUN REGULIERE WERKTIJDEN
OP HUN EIGEN MOBIELE NUMMER BEREIKBAAR.
      
>WE BEPERKEN FYSIEKE CONTACTEN,  MAAR
INDIEN NODIG EN VERANTWOORD MAKEN WIJ
AFSPRAKEN MET U.

Deze situatie geldt tot 6 april: Wilt u op de hoogte blijven bezoek
ons op www.wijkteamsvlaardingen.nl / www.minters.nl

Blijf alert op misbruik

Plotseling tijd om op te ruimen?

Let op: grote drukte bij de 
Milieustraat

Diverse regelingen inkomensnood ondernemers
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Minters:
Tel. : 010 - 435 1022 - E-mail: info@minters.nl

Wijkteams Vlaardingen:
Tel. : 010 - 473 1033 - E-mail: info@wijkteamsvlaardingen.nl 

Deze situatie geldt tot 6 april: Wilt u op de hoogte blijven bezoek
ons op www.wijkteamsvlaardingen.nl / www.minters.nl

De zorg voor patiënten met klachten die lijken op 
besmetting met het coronavirus moet zo goed en 
veilig  mogelijk verlopen. Daarom wordt de Mar-
griethal in Schiedam ingericht als extra post voor men-
sen die door huisartsen uit Maassluis, Vlaardingen en 
Schiedam worden doorverwezen. De locatie wordt 
komende week in gebruik genomen.

Inwoners met klachten die kunnen wijzen op het corona-
virus worden hier op verwijzing van hun huisarts of een 
medewerker van de huisartsenpost onderzocht en 

beoordeeld. Dat betekent dat inwoners niet zonder 
afspraak naar deze locatie kunnen komen. Zij moeten 
altijd eerst hun eigen huisarts bellen, of tijdens de 
avonden, nachten en weekenden de huisartsenpost. 
Alleen de huisarts of de medewerker van de huisartsen-
post kan naar de locatie in de Margriethal verwijzen en 
een afspraak maken.

Waarom één centrale locatie voor corona-verdachte 
patiënten?
Door corona-verdachte patiënten te onderzoeken op één 
locatie blijven huisartsenpraktijken in de regio ‘corona-vrij’, 
zodat daar patiënten met andere klachten kunnen 
worden behandeld. Ook wordt zo het risico op besmet-
ting van patiënten en medewerkers op huisartsenpraktij-
ken en de huisartsenpost beperkt. Tenslotte gaan huisart-
sen door deze maatregel zo e�  ciënt mogelijk om met de 
beschermende kleding die ze dragen. 

Extra huisartsenlocatie voor beoordeling corona-verdachte 
patiënten in Margriethal
Voor inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam


