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Betreft: Maatregelen coronavirus 
Onze referentie: DCOM/51

Nieuwpoort, 8 april 2020

Beste Nieuwpoortenaar

De gebeurtenissen van de afgelopen weken hebben onze dagelijkse manier van denken en handelen ingrijpend 
veranderd. In de strijd tegen het coronavirus werden vergaande maatregelen genomen die de normale gang van 
zaken deed stilvallen. Ons anders zo bruisende Nieuwpoort ziet er merkwaardig leeg uit, een vreemd zicht tijdens 
de traditioneel drukke paasvakantie.

Met dit prachtige lenteweer is het extra jammer dat onze bezoekers en tweedeverblijvers niet naar de kust mogen 
komen. Het bestuur beseft dat dit voor veel mensen hard en zelfs onfair overkomt. Deze beslissing is er ter 
bescherming van álle Nieuwpoortenaren, ongeacht of ze zich hier bevinden of niet. 

We begrijpen dat het niet gemakkelijk is om in uw kot te moeten blijven. Een wandeling in de buurt maken is 
toegelaten, net zoals een rondje fietsen of een eindje joggen. Maar respecteer steeds de afstandsregel! En hoe 
verleidelijk het ook is, blijven rondhangen of van het zonnetje genieten op een bankje kan nu even niet meer. 

Het stadsbestuur hoopt samen met u dat de strijd tegen het coronavirus een spoedig einde kent. Tot dan blijven 
de geldende voorschriften van kracht. Wij vragen u om de richtlijnen zo goed mogelijk op te volgen voor zolang 
dat nodig is. Hou het nog even vol! Hiermee beschermt u zichzelf én anderen.

In het vervolg van deze brief krijgt u nog nuttige informatie over de dienstverlening van de Stad en hoe u de lokale 
economie mee kunt helpen ondersteunen. 

HULP NODIG?
U heeft niemand in uw onmiddellijke omgeving die u kan bijstaan in uw noden? Wij zoeken een oplossing! 
Contacteer Het Sociaal Huis via e-mail naar socialedienst.ocmw@nieuwpoort.be of op het nummer  
tel. 058 22 38 10 tussen 9 en 12 u. en 13.30 tot 16 u.

VRAGEN? 
Met algemene vragen over de gevolgen van de maatregelen in Nieuwpoort kunt u op weekdagen terecht op  
tel. 058 22 44 05 van 8 tot 12 u. en 13 tot 17 u. 

Vragen kunnen ook gestuurd worden naar infocorona@nieuwpoort.be. Volg zeker ook de stedelijke website  
www.nieuwpoort.be en onze sociale media voor de laatste ontwikkelingen.
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STAD NIEUWPOORT BLIJFT AAN HET WERK!
De werking van Stad Nieuwpoort blijft te allen tijde gegarandeerd. De verschillende diensten kunt u bereiken via 
telefoon en/of e-mail. De contactgegevens per Stadsdienst kunt u raadplegen op www.nieuwpoort.be (Inwoner > 
Bestuur > Stadsdiensten). Indien u niet over internet beschikt, kunt u deze gegevens opvragen via het infonummer 
tel. 058 22 44 05.

Stad Nieuwpoort zet momenteel in op essentiële dienstverlening. Dit betekent dat bepaalde zaken die iets minder 
dringend zijn (bv. onkruid wieden) als niet-prioritair worden behandeld.  

Sinds 7 april 2020 werden alle ondergrondse afvalcontainers opnieuw opengesteld. Ook het stedelijk 
recyclagepark is terug open. Ter bescherming van bezoekers en personeel gelden er strenge 
toegangsvoorwaarden, veiligheidsmaatregelen en tijdelijk gewijzigde openingsuren: 

KOOP LOKAAL!
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan initiatieven om de lokale handelszaken van Nieuwpoort door deze 
moeilijke periode te loodsen. Ook u kunt hiertoe een steentje bijdragen! Zorg voor onze handelaars en koop je 
brood, vlees, fruit, kleren etc. bij een winkelier om de hoek. Niet alleen nu maar ook na de coronacrisis. 

Vele Nieuwpoortse ondernemers hebben online mogelijkheden. Alle winkels die open blijven of afhaal- en 
leverdiensten aanbieden, worden op www.nieuwpoort.be vermeld. Ook winkels met een webshop staan er 
opgelijst.

De Algemeen Directeur, De Burgemeester,

Benoit WILLAERT Geert VANDEN BROUCKE

Richtlĳnen
Recyclagepark

Stel uw bezoek uit 
indien mogelĳk.

Maximum 4 voertuigen 
tegelĳk in recyclagepark.

In de wachtrĳ voor het park?
Blĳf in uw wagen zitten.

Hou 1,5 meter afstand van 
elkaar en de parkwachter.

Momenteel geen 
asbestinzameling.

Gewĳzigde
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Gesloten
9 - 11.45 u.  13.30 - 16.45 u.
9 - 11.45 u.  13.30 - 16.45 u.
9 - 11.45 u.  13.30 - 16.45 u.
9 - 11.45 u.  13.30 - 16.45 u.
9 - 11.45 u. 


