
Stadsbestuur 
www.sint-niklaas.be/coronavirus
coronavirus@sint-niklaas.be
tel. 03 760 92 71

FOD Volksgezondheid
www.info-coronavirus.be 
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tel. 0800 14 689

Raadpleeg steeds voor de laatste 
stand van zaken:

Volhouden!

Beste medeburgers,

Het is een ongewone, moeilijke tijd voor iedereen. De 
coronaschok van de eerste dagen is voorbij, maar ons 
leven is er intussen niet gemakkelijker op geworden.

Toch is volhouden de enige uitweg uit de coronacrisis. Het 
strikt blijven opvolgen van de richtlijnen van de federale 
overheid is absoluut nodig om het virus te bestrijden en 
uiteindelijk te bedwingen.

Ik wil ieder van u met aandrang vragen om zoveel mogelijk 
thuis te blijven en enkel de hoogstnodige verplaatsingen 
buitenshuis te maken.

Naast een moeilijke tijd, beleven we ook een periode van 
hoop en solidariteit. Overal ontstaan er burgerinitiatieven, 
om buren te helpen, eenzaamheid te verlichten of zorg-
verleners te ondersteunen.

Met deze infofolder wil ik u, namens het stadsbestuur, 
nogmaals de basisinformatie en een aantal nuttige tips 
geven om vol te houden.

Sint-Niklazenaars, hou de moed erin! Samen overwinnen 
we de coronacrisis!

Lieven Dehandschutter
burgemeester

Info
CORONAVIRUS
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Wat moet je weten?

Algemene maatregelen

Blijf thuis! Het is cruciaal om externe contacten 
zoveel mogelijk te beperken. Samenscholingen 
(buiten het gezin) en bijeenkomsten zijn verboden. 
De politie ziet toe op een strikte naleving van de 
maatregelen.

Je mag de woning verlaten om naar het werk 
te gaan of essentiële verplaatsingen te maken 
zoals naar de voedingswinkel, dokter, apotheek, 
tankstation, post- of bankautomaat, om mantel-
zorg te bieden of aan lichaamsbeweging te doen 
in de buitenlucht.

Alle niet-essentiële winkels, ook kappers, zijn 
gesloten. De donderdagse marktdag gaat tijdelijk 
niet door. Speeltuinen en speelplekken zijn 
gesloten, het is niet toegelaten kinderen daar te 
laten spelen.

De Nationale Veiligheidsraad besliste om 
de maatregelen, die de verspreiding van het 
coronavirus moeten indijken, te verlengen tot en 
met zondag 19 april. Volg de verdere beslissingen 
via de media.

Alle activiteiten die het stadsbestuur zelf or-
ganiseert en alle activiteiten van derden in 
stadsgebouwen en op het openbaar domein, zijn 
geannuleerd tot en met donderdag 30 april.

Besmetting voorkomen

Blijf thuis! 
Enkel essentiële 
verplaatsingen
zijn toegestaan.

Moet je toch buiten,
vermijd dan contact buiten

je eigen gezin en zeker 
met zieke personen.

Moet je hoesten? 
Doe dat in een papieren 

zakdoekje of in de 
binnenkant van je 

elleboog.

Was je handen 
regelmatig en grondig 

(40 tot 60 seconden) met 
water en zeep.

Scholen en kinderopvang

Een aantal scholen in onze stad zorgt voor 
vakantieopvang tijdens de paasvakantie, in 
samenwerking met de buitenschoolse opvang ‘De 
Sprinkhaan’. Kinderen van ouders uit de cruciale 
beroepssectoren kunnen er terecht, evenals kinderen 
uit kwetsbare gezinnen. Inschrijven kan via de link 
vermeld op de startpagina van ‘Vakantie op maat’ 
(https://sint-niklaas.kwandoo.com). Crèches en opvang-
gezinnen blijven waar mogelijk open.

Voor meer info over kinderopvang voor baby’s en 
peuters en schoolgaande kinderen tot 14 jaar, kan 
je terecht bij het loket kinderopvang en onderwijs: 
tel. 03 778 36 49 of mail naar kinderopvang@
sint-niklaas.be.

Wat als je ziek bent?

Bel je huisarts en volg de instructies goed op. Ga niet 
in de wachtzaal zitten. In het weekend kan je terecht 
bij de huisartsenwachtpost Waasland in de Prinses 
Josephine Charlottelaan 21/D, tel. 03 361 03 61. Je 
kan er enkel terecht op afspraak.

Stedelijke dienstverlening

De diensten in het stadhuis, welzijnshuis en 
techniekhuis zijn enkel in de voormiddag toegankelijk 
en op afspraak. We willen hiermee de verdere 
verspreiding van het coronavirus tegengaan, alsook 
onze eigen personeelsleden beschermen.

De openingsuren zijn nu:
 stadhuis: maandag tot en met vrijdag van 8.15 tot 

12.15 uur (enkel op afspraak!)
 welzijnshuis: maandag tot en met vrijdag van 8.30 

tot 12.30 uur (enkel op afspraak!)
 techniekhuis: maandag, dinsdag, woensdag en 

vrijdag van 8.15 tot 12.15 uur (enkel op afspraak!)

Neem zoveel mogelijk contact op via telefoon of 
mail. Onze diensten zijn op werkdagen telefonisch 
bereikbaar van 8.15 tot 12.15 uur en van 14 tot 16 
uur, behalve op maandagnamiddag en donderdagna-
middag. Indien je niet in het stadhuis, welzijnshuis 
of techniekhuis moet zijn, stel je je bezoek beter 
wat uit. Vanaf nu nemen we enkel nog de dringende 
dienstverlening op.

Opgelet! Ook de verkoop van vuilniszakken en GFT-
stickers is niet dringend. Deze producten kan je tegen 
dezelfde prijs kopen aan de kassa’s van de lokale 
supermarkt.

Een afspraak maken
Online een afspraak maken is momenteel niet 
mogelijk. Heb je vragen of wil je een afspraak maken? 
Contacteer dan de betrokken dienst. Weet je niet bij 
welke dienst je terecht moet? Contacteer ons dan op 
het algemeen nummer: 
 stadhuis: info@sint-niklaas.be of tel. 03 778 30 00
 welzijnshuis: welzijnshuis@sint-niklaas.be of 

tel. 03 778 66 66
 techniekhuis: contacttechniek@sint-niklaas.be of 

tel. 03 778 35 74

Deelgemeentehuizen
De deelgemeentehuizen van Belsele, Sinaai en 
Nieuwkerken zijn gesloten. Ben je minder mobiel of 
heb je het moeilijk om je te verplaatsen? Bel dan naar 
het nummer 03 778 33 21 om een afspraak te maken. 

Politiehuis
Maak voor niet-dringende aangiften een afspraak 
voor je naar het Politiehuis komt. Dit kan telefonisch 
op het nummer 03 760 65 00 (24 uur op 24, 7 dagen op 
7). Onze onthaalmedewerkers helpen je telefonisch 
verder. De afspraken vinden plaats tussen 7 en 21 
uur. Voor dringende aangiften en tussenkomsten bel 
je nog steeds naar het nummer 101.

Huisvuil
De ophaling van het huisvuil gaat gewoon door, van 
alle afvalfracties. Volg de ophaaldata op je kalender 
van MIWA.

MIWA recyclageparken
Het recyclagepark in Nieuwkerken (Anthonis De 
Jonghestraat 20a in KMO-zone Heihoek) gaat op-
nieuw open op dinsdag 7 april. Je kan er als particu-
lier terecht van dinsdag tot vrijdag, telkens van 13 tot 
18 uur, en op zaterdag van 9 tot 16.30 uur.
Als inwoner van Sint-Niklaas kan je bovendien ook 
terecht in de recyclageparken van Sint-Gillis-Waas, 
Stekene, Temse en Waasmunster.

Het recyclagepark aan Vlyminckshoek blijft dicht 
omdat het daar om organisatorische redenen niet 
mogelijk is de verplichte sociale afstand van 1,5 m 
tussen de bezoekers te garanderen.
Stel een bezoek aan het recyclagepark indien 
mogelijk uit.

Hou bij een bezoek rekening met het volgende:
  Sorteer afval op voorhand thuis.
  Betalen kan tijdelijk enkel met elektronische 

betaalmiddelen.
  Er worden maar een beperkt aantal bezoekers 

tegelijkertijd toegelaten in het recyclagepark, 
waardoor lange wachttijden kunnen ontstaan.

 Hou voldoende afstand tot andere personen en 
wacht geduldig je beurt af aan de containers.

Meer info over de coronamaatregelen bij MIWA vind 
je op www.miwa.be/corona.

Bibliotheek
De hoofdbib en fi lialen zijn gesloten t.e.m. 19 april. De 
hoofdbib aan het Hendrik Heymanplein organiseert 
wel een afhaaldienst voor wie lid is van de bib.

Meer info: https://sint-niklaas.bibliotheek.be, mail 
bibliotheek@sint-niklaas.be of bel 03 778 34 00 
(weekdagen 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur).
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Hoe helpen we elkaar?

Help eerst de personen die hulp nodig hebben in je directe omgeving 
(familie, buren, vrienden …) door boodschappen te doen, de hond uit 
te laten of simpelweg contact te houden. Hou je daarbij steeds aan 
de overheidsinstructies en bewaar voldoende afstand.

Wil je meer doen? Neem dan een kijkje op www.sintniklaashelpt.
be. Je vindt er een overzicht van alle burgerinitiatieven, onder meer 
coronavrijwilliger worden, boodschappendienst, mondmaskers 
maken, steun aan lokale ondernemers, kleur- en schrijfactie en de 
parkeren + zorg-sticker.

Steun onze ondernemers

Alle winkeliers en ondernemers hebben het momenteel moeilijk. Ze 
zien hun klanten en dus hun inkomen grotendeels of zelfs helemaal 
wegvallen. Koop daarom online bij je lokale handelszaak, deel je 
aankopen via sociale media, like de facebook- en instagrampagina’s 
van lokale ondernemers, haal gerechten af of laat ze thuis leveren 
en koop nu al een waardebon om later te besteden. Kijk voor meer 
acties op www.ondernemeninsintniklaas.be. Je vindt er ook de 
eerste steunmaatregelen van het stadsbestuur.

Tips voor de vrije tijd

 Maak een mooie wandeling langs trage wegen in je buurt. Je 
vindt routes op www.ontdeksintniklaas.be.

 Ga met de kinderen op berenjacht! Wandel het blokje rond en 
zoek onderweg de teddyberen die heel wat inwoners voor hun 
raam hebben gezet. Kook of bak iets lekkers en maak je vrienden 
of familie blij met een heerlijke verrassing op de vensterbank.

 Ontdek tijdens een fi etstochtje de fi jne street art in onze stad.
 Maak een tekening of spandoek om iedereen die zorgt te 

bedanken en hang deze aan je raam of aan je gevel.
 Daag je huisgenoten uit voor een ouderwets spelletje kaart of 

een gezelschapsspel. Of probeer je eigen record te verbreken in 
Patience.

 Gebruik je extra vrije tijd om iets nieuws te leren: breien, 
aquarellen, een muziekinstrument bespelen, je eigen fi ets 
herstellen, een nieuwe taal of een computerprogramma leren … 
Op het internet vind je heel wat fi lmpjes om je op weg te helpen.

 Blijf in beweging: spring touwtje in je tuin, krijt een hinkelspel 
voor je deur of doe thuis oefeningen op de mat.

 Haal een toneelvoorstelling gratis tot in je huiskamer via www.
podiumaanhuis.be.

Het laatste woord

Het laatste woord is voor onze zorgverleners en iedereen die in 
deze crisis aan het werk is en blijft. Steek hen een hart onder de 
riem. Toon je dankbaarheid met een wit laken, een luid applaus, een 
mooie tekening of een vrolijk lied.


