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CONTACTINFORMATIE

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Gemeentehuis alleen
op afspraak geopend
vanwege coronavirus

Het college van burgemeester
en wethouders van Dalfsen
maakt bekend dat:

Servicepunten Nieuwleusen
en Lemelerveld gesloten
Het gemeentehuis in Dalfsen is minimaal tot
en met 6 april alleen op afspraak van 8.30
tot 12.30 uur geopend. De Servicepunten
in Nieuwleusen en Lemelerveld zijn
minimaal tot en met 6 april gesloten.
Bereikbaarheid
Het gemeentehuis is elke werkdag van
08.30 tot 16.30 uur telefonisch bereikbaar.
Vragen met betrekking tot wonen, zorg,
welzijn, werk en geldzaken kunnen
gesteld worden aan een medewerker
van Samen Doen in Dalfsen via
telefoonnummer 140529. Samen doen
in Dalfsen is elke werkdag van 8.30 tot
12.30 uur telefonische bereikbaar.
Eerst een afspraak maken
We merken dat inwoners nog met
enige regelmaat zonder afspraak en
zonder urgentie het gemeentehuis in
Dalfsen bezoeken. Hierbij doen wij
de oproep om zonder afspraak niet
naar het gemeentehuis te komen.
Komt u aangifte doen van geboorte of
overlijden of verloopt uw reisdocument of
rijbewijs voor 1 mei 2020, dan kunt u een
afspraak maken voor april. Voor andere
zaken kunt u een afspraak maken na
6 april. Neem voor het maken van een
afspraak contact op met de gemeente
Dalfsen via het telefoonnummer 140529.
Heeft u een afspraak op het
gemeentehuis? Dan vragen we u om
tijdens uw bezoek, als dit mogelijk is, alleen
te komen. Vermijd in het gemeentehuis
verdere sociale contacten en houd een
gepaste afstand van 1,5 meter aan.
Wat kan ik vanuit huis regelen?
Veel producten, waaronder het doorgeven
van een verhuizing of het aanvragen van
een uittreksel kunt
u vanuit huis aanvragen. Kijk op
www.dalfsen.nl voor alle onderwerpen.
Stel uw bezoek zoveel mogelijk uit
Blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid,
hoesten, keelpijn of koorts en mijd sociale
contacten. Op deze manier proberen we
met elkaar de verdere uitbreiding van
het aantal besmettingen te beperken.
Behoort u tot een risicogroep en kan uw
bezoek niet worden uitgesteld? Neem dan
telefonisch contact met ons op via 140529.
Vragen en antwoorden over het
coronavirus aan de gemeente
Op www.dalfsen.nl/corona staat
een overzicht met meest gestelde
vragen aan de gemeente.
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Onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 9 maart 2020
- Brandweg 11B,
Ontvangen, d.d. 24 maart 2020:
- Hessenweg 25, het tijdelijk
plaatsen van een woonunit.
- Klaverkampsweg 8, het kappen
van 5 eiken en 1 esdoorn.
- Heinoseweg 5,
het wijzigen van het tussenlid.
Ontvangen, d.d. 26 maart 2020:
- Broeksweg 1, het plaatsen
van een kleine windturbine.
- Polhaarweg 40A,
het bouwen van een bijgebouw.
- Van Lentestraat 72, het bouwen
van een overkapping/carport.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 9 maart 2020:
- Brandweg 11B, aanvraag
omgevingsvergunning Milieu (OBM).
Ontvangen, d.d. 23 maart 2020:
- Posthoornweg 11, het tijdelijk
plaatsen van een woonunit.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 25 maart 2020:
- Ireneplein 12, het opmetselen
van de voorgevel.
Onderstaande melding
brandveilig gebruik
is ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 20 maart 2020:
- Parkeerkelder
‘Waterfront bouwdeel 3’,
melding brandveilig gebruik.
Ontvangen, d.d. 22 maart 2020:
- De Stouwe 11,
melding brandveilig gebruik.
Onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning is
ingetrokken op verzoek:
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 4 februari 2020:
- Westeinde 66,
het bouwen van een schuur.

DALFSEN
Ontvangen, d.d. 12 maart 2020:
- Acacialaan 4,
het verbouwen van de woning.
Ontvangen, d.d. 24 maart 2020:
- Klaverkampsweg 8, het kappen
van 10 eiken en 1 esdoorn.
Onderstaande omgevingsvergunningen, die de reguliere procedure
hebben gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 23 maart 2020:
- De Brandt 10,
het bouwen van een loods.
Verzonden d.d. 24 maart 2020:
- Kerkstraat 24, het plaatsen van
lichtmasten bij het voetbalveld.
- De Brandt 10,
kap 6 eiken en 4 esdoorns.
Verzonden d.d. 25 maart 2020:
- Hessenweg 105, het verbouwen
van de woning tot inwoning.
Verzonden d.d. 26 maart 2020
- Klaverkampsweg 8, het kappen
van 5 eiken en 1 esdoorn.
LEMELERVELD
Verzonden d.d. 20 maart 2020:
- Zwembadlaantje 8, het plaatsen
van een houten badmeestertoren.
Tegen de verleende omgevingsvergunningen die de reguliere
procedure hebben gevolgd, kan
door belanghebbenden binnen zes
weken na de dag van verzending
van het besluit een bezwaarschrift
worden ingediend bij het college van
burgemeester en wethouders van
Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen.
Tevens kan, onder voorwaarde dat
een bezwaarschrift wordt ingediend,
een voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de Voorzieningenrechter,
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Voor informatie, vragen of voor het
maken van een afspraak voor het
inzien van een aanvraag/melding/
omgevingsvergunning kunt u contact
opnemen met de eenheid Publieksdienstverlening, telefoonnummer 14
0529. Ook kunt u waarschijnlijk weer
vanaf 6 april 2020 een afspraak maken
via https://afspraken.dalfsen.nl

APV EN DRANK- EN HORECAWET
Onderstaande aanvraag
voor evenementenvergunning is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 15 maart 2020
• Toerclub Dalfsen,
Erbens Vechtdal Toer
(EVT) nabij Gerner Es
7C op 30 mei 2020.
Onderstaande verleende
vergunningen zijn
ingetrokken:
Ontvangen 18 maart 2020
• St. Koningsdag
Lemelerveld, Koningsdag
26 en 27 april 2020
op het Kroonplein
Ontvangen 19 maart 2020
• Oranjevereniging
Hoonhorst,
Oranjefeest Hoonhorst
van 24 tm 27 april 2020.
• Stichting Evenementen
Hoonhorst,
paasvuur Hoonhorst,
13 april 2020, weiland
tegenover Marsweg 1A.
Ontvangen 23 maart 2020
• Oranjevereniging
Nieuwleusen,
Koningsdag op 27 april 2020
Ontvangen 24 maart 2020
• Corsobuurt Dalmsholte,
paasvuur op 12 april 2020,
Vilstersedijk/Oude Dijk
Onderstaande kennisgeving
incidentele festiviteit
is ingetrokken:
Ontvangen 24 maart 2020
• Activiteitencommissie
ASC 62, DJ Contest
op 28 maart 2020
Onderstaande
aanvragen voor een
evenementenvergunning
zijn ingetrokken:
Ontvangen 23 maart 2020
• St. Station tot Stationloop,
Station tot Stationloop
op 27 mei 2020.
• MC De Zweef, 25-jarig

WEEKMARKTEN

WET MILIEUBEHEER

Wij willen er alles aan doen om er voor te zorgen dat de
weekmarkt doorgang kan blijven vinden. Daarom verzoeken
wij u om ook op de markt 1,5 meter afstand te houden. Om
hiervoor voldoende ruimte te maken is de indeling van de
markt in Dalfsen iets gewijzigd en zijn alle kramen rondom
de kerk geplaatst. Verder geldt dat het ter plaatse nuttigen
van etenswaren niet meer is toegestaan: alleen afhalen.

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41
van de Wet milieubeheer maken burgemeester
en wethouders van Dalfsen bekend dat zij de
volgende melding hebben ontvangen in het
kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer:
DALFSEN
• Marshoekersteeg 2, voor het wijzigen
van het bedrijf (Z2020-00001476)
• ’t Plaggeveld 2, voor het wijzigen
van het bedrijf (Z2020-00003027)
LEMELERVELD
• Brandweg 11B, voor het wijzigen
van het bedrijf (Z2020-00003274)
• Brandweg 15, voor het wijzigen van

jubileum MC De Zweef
op 16 mei 2020.
• Ten Kate Motoren, het
organiseren van Ten Kate
Pitstopdag op 11 april 2020.
• Corsobuurt Dalmsholte,
het openen van een schuilhut
op 20 en 21 maart 2020.
• Nwl 75 jaar vrijheid,
Nieuwleusen 75 jaar Vrijheid
op 10 t/m 13 april 2020.
• De viersprong BV,
Bevrijdingsfestival
Nieuwleusen 13 april 2020.
• P. Belang Oudleusen,
75 bevrijding Oudleusen
13 april 2020.
• Oranjever. Dalfsen,
activiteiten rondom
Koningsdag 22 t/m
27 april 2020.
• Nikki's, EK Voetbalplein 2020
14, 18 en 22 juni 2020.
• Autorodeo Hoonhorst,
autorodeo zat. 9 mei 2020.
• Stichting Molen Massier,
Meimarkt Molen Massier,
9 mei 2020.
• Stichting Hoonhorst 250,
historische dag 250 jaar
Hoonhorst 16 mei 2020.
Ontvangen 26 maart 2020
• Toerclub Dalfsen,
Erbens Vechtdal Toer
(EVT) nabij Gerner Es 7C
op 30 mei 2020.
Onderstaande aanvraag
voor een onthefﬁng art
35 is ingetrokken:
Ontvangen op 24 maart 2020
• Stichting Ambachtelijke
Vechtdal Brouwerij,
schenken tijdens
rondleiding 2020.
Voor informatie, vragen of
voor het maken van een
afspraak voor het inzien
van een aanvraag/melding/
vergunning kunt u contact
opnemen met de eenheid
Publieksdienstverlening,
telefoonnummer 14 0529.

het bedrijf (Z2020-00003228)
• Hoenderweg 12, voor het wijzigen
van het bedrijf (Z2020-00001080)
NIEUWLEUSEN
• Oosterhulst 62, voor het wijzigen
van het bedrijf (Z2020-00003189).
• Meeleweg 117, voor het stoppen met het
houden van varkens (Z2020-00001061)
Tegen een melding op grond van artikel
1.10 of 1.10a van het Activiteitenbesluit
milieubeheer kunt u geen bezwaar
indienen of beroep instellen.
Nadere inlichtingen: 088 5525 1050.
Houd het zaaknummer bij de hand.
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OPENBARE RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert op maandag 20 april 2020 om 19:30 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis in Dalfsen.
AGENDA
BESPREEKSTUKKEN
1. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen, zonnepark Hooiweg
2. Opiniërende discussie varianten Voorplein
3. Stedenbouwkundig plan Oosterdalfsen Zuid
4. Herontwikkeling Gruthuuske Dalfsen
5. Kadernota Omgevingsvisie
6. Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2020
7. Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2020-2023
Inzage stukken
De vergaderstukken vindt u op de website van de gemeenteraad:
http://ris.dalfsen.nl. Hier kunt u ook live meekijken tijdens de vergadering.
Coronamaatregelen
Vanwege de situatie rondom het coronavirus zoeken we naar alternatieve
(digitale) mogelijkheden om in de weken voorafgaand aan de raadsvergadering
beraadslagingen te houden over de onderwerpen. Zodra wetgeving het
mogelijk maakt om digitaal besluiten te kunnen nemen, gaan we daar gebruik
van maken. Houd hiervoor de website van de raad in de gaten.

Uitstel inschrijving kaveluitgifte april 2020
Volgens de planning zou op 1 april 2020 de inschrijving van start gaan voor de uitgifte
van bouwkavels. Gezien de situatie rond de uitbraak van het coronavirus en de getroffen
maatregelen is besloten de inschrijving voor de kaveluitgifte uit te stellen tot begin
mei 2020. De toewijzing van de bouwkavels vindt dan, onder voorbehoud, plaats in
september 2020. Deze data zijn uiteraard afhankelijk van de ontwikkelingen.
De kaveluitgifte geldt voor 2-onder1-kap en vrijstaande woningen in:
• Dalfsen, Oosterdalfsen
• Nieuwleusen,
Westerbouwlanden
Noord (2e fase)
• Nieuwleusen, voormalige
locatie Agnietencollege
• Lemelerveld, locatie De
Koppeling/Nieuw Sallands Erf
• Oudleusen, Muldersweg

Vastgesteld bestemmingsplan 8e
herziening “Chw bestemmingsplan
Kernen gemeente Dalfsen
2016, Nieuwstraat 17B”
Doel van het plan
Dit plan maakt het mogelijk maximaal 7
woningen (vrijstaand en/of twee onder
één kap) te bouwen op de locatie aan
de Nieuwstraat 17B in Lemelerveld.

Om gebruik te maken van het spreekrecht moeten burgers zich aanmelden
via grifﬁe@dalfsen.nl. Dit kan tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk
12:00 uur. Sommige onderwerpen zijn uitgesloten van spreekrecht,
kijk voor een toelichting op de website of neem contact op met de grifﬁer.

Gewijzigd vastgesteld
Het bestemmingsplan is gewijzigd
vastgesteld ten opzichte van het
ontwerpplan. Het bouwvlak voor de
woningen is aangepast, zodat dit
overeenkomt met de verkavelingsvarianten uit de stedenbouwkundige
visie. De kavels verspringen iets ten
opzichte van de straat. Ook zijn de
bestemmingsvlakken ‘wonen’ en ‘tuin’
aangepast, zodat ook deze aansluiten
bij de varianten uit de stedenbouwkundige visie. Verder is in paragraaf 3.2.8.3
van de toelichting een opmerking
opgenomen over mogelijke lichthinder
afkomstig van de buitenverlichting
van de naastgelegen tennisbanen.

Vastgesteld bestemmingsplan
10e herziening Chw
bestemmingsplan Kernen
gemeente Dalfsen, Bbackxln2
Doel van het plan
Dit plan maakt het mogelijk dat 19
appartementen met behoud van de
horecafunctie worden gerealiseerd
aan de Burg. Backxlaan 2, 4 en
Oosteinde 1 in Nieuwleusen.
Ter inzage
Het bestemmingsplan ligt met de
bijbehorende stukken van 1 april
2020 tot en met 13 mei 2020 voor
iedereen ter inzage bij de receptie
van het gemeentehuis in Dalfsen.
Het gemeentehuis in Dalfsen is
door de corona alleen op afspraak
van 8.30 tot 12.30 uur geopend.
U kunt een afspraak maken door
met de gemeente Dalfsen te bellen
via telefoonnummer 14 0529.
Reageren?
Beroep tegen het besluit instellen kan
bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag. Dit
is gedurende bovengenoemde
termijn mogelijk voor:
- belanghebbenden die het niet eens
zijn met dit besluit en die tijdig hun
zienswijze hebben ingediend;
- belanghebbenden die redelijkerwijs

niet in staat zijn geweest tijdig
een zienswijze in te dienen.
In werking treden plan (geldigheid)
Het bestemmingsplan treedt in
werking met ingang van de dag na
die waarop de
beroepstermijn aﬂoopt.
Als u dit niet wilt, vanwege
spoedeisend belang of omdat het
besluit onherstelbare gevolgen
heeft voor u, dan kunt u een
verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de bij de voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, dan wordt
de werking van plan uitgesteld
totdat op dat verzoek is beslist.
Kosten
Voor zowel de behandeling van
een beroepschrift als een verzoek
om voorlopige voorziening is
grifﬁerecht verschuldigd.
Meer informatie
U kunt het bestemmingsplan met
identiﬁcatienummer NL.IMRO.0148.
NKernen2016hz10-vs01 ook inzien
via www.ruimtelijkeplannen.nl.
De bestanden zijn beschikbaar op
https://digitaleplannen.nl/0148.
Dalfsen, 31 maart 2020
Burgemeester en wethouders
gemeente Dalfsen

INFORMATIE OVER HET CORONA VIRUS
In deze bijzondere periode proberen wij ons nieuws zo actueel mogelijk
te houden. In verband met de druktijd van Kernpunten kan het soms
gebeuren dat de actualiteit van vandaag morgen al niet meer actueel is.
Kijk voor de meest actuele informatie op www.dalfsen.nl. Op de
website is een pagina voor inwoners en ondernemers over het Corona
virus ingericht. Daar proberen we u zoveel mogelijk te informeren en
(op weg) te helpen. Zo vindt u antwoorden op veel gestelde vragen
en links naar belangrijke telefoonnummers en websites.
Op de websites van GGD IJsselland en het RIVM is veel informatie te vinden
over het Corona virus. Telefonisch kunnen inwoners met vragen terecht bij het
landelijke informatienummer 0800-1351 (dagelijks van 8.00 tot 20.00 uur).

Let op: hieraan kunnen geen
rechten worden ontleend.

Meer informatie
Alle informatie over de kaveluitgiftes
kunt u vinden op www.dalfsen.nl/
kaveluitgifte. Heeft u vragen? Stuurt
u dan een email naar wonen@
dalfsen.nl of bel naar +14 0529.
Wij houden de berichtgeving en
ontwikkelingen rond het coronavirus
in de gaten en brengen u op de
hoogte wanneer dit nodig is.
Wij hopen op uw begrip.

RUIMTELIJKE ORDENING

Spreekrecht burgers
Burgers kunnen aan het begin van de vergadering spreken over onderwerpen
die niet op de agenda staan en over agendapunten 2, 4, 5, 6 en 7 omdat daar
niet eerder gelegenheid voor was. Vanwege het coronavirus kan dat uitsluitend
schriftelijk of digitaal.

RUIMTELIJKE ORDENING

Wij zijn ons er van bewust
dat er vol belangstelling
wordt uitgekeken naar de
aangekondigde kaveluitgifte en
de daarbij behorende inschrijving.
Daarom worden vanaf 1 april
2020 al wel de (voorlopige)
uitgiftetekeningen gepubliceerd.

Ter inzage
Het bestemmingsplan ligt met de
bijbehorende stukken van 1 april
2020 tot en met 13 mei 2020 voor
iedereen ter inzage bij de receptie
van het gemeentehuis in Dalfsen.
Het gemeentehuis in Dalfsen is
vanwege het coronavirus alleen op
afspraak geopend van 8.30 tot 12.30
uur. U kunt een afspraak maken door
met de gemeente Dalfsen te bellen
via telefoonnummer 14 0529.
Reageren?
Beroep tegen het besluit instellen kan
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag. Dit is gedurende
bovengenoemde termijn mogelijk voor:
- belanghebbenden die redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest tijdig
een zienswijze in te dienen;
- belanghebbenden die het niet eens
zijn met de aangebrachte wijzigingen.
In werking treden plan (geldigheid)
Het bestemmingsplan treedt in
werking met ingang van de dag na die

waarop de beroepstermijn aﬂoopt.
Als u dit niet wilt vanwege een
spoedeisend belang of omdat het besluit
onherstelbare gevolgen heeft voor u,
dan kunt u een verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de Voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State. Dan wordt
de werking van het plan uitgesteld
totdat op dat verzoek is beslist.
Kosten
Voor zowel de behandeling van
een beroepschrift als een verzoek
om voorlopige voorziening is
grifﬁerecht verschuldigd.
Meer informatie
U kunt het bestemmingsplan met
identiﬁcatienummer NL.IMRO.0148.
DKernen2016hz8-vs01 ook inzien
via www.ruimtelijkeplannen.nl. De
bestanden zijn beschikbaar op
https://digitaleplannen.nl/0148/.
Dalfsen, 31 maart 2020
Burgemeester en wethouders
gemeente Dalfsen

INZAMELING OUD PAPIER APRIL 2020
DALFSEN
- De vrienden van de senioren
en de Vechtzangers:
donderdag 2 en vrijdag 3 april 2020.
Brengmogelijkheid container
parkeerplaats Ned. Geref. Kerk aan
de Polhaarweg: vrijdag 14:30 tot 16:45
uur en zaterdag 9:00 tot 11:45 uur;
- C.B.S. Sjaloom Dalfsen:
vrijdag 24 april vanaf 16:00 uur
en zaterdag 25 april 2020 tot
16:00 uur brengmogelijkheid
container school Hoevenweg;
- O.B.S. Het Avontuur: woensdag 15
april 2020 brengmogelijkheid container
school Van Tydencampstraat.
- Geref. Kerk Dalfsen (vrijgemaakt):
vrijdag 3 april(19:00-20:00 uur) en
zaterdag 4 april 2020 (10:00 tot
12:00 uur) zo ook 17 en 18 april
2020 brengmogelijkheid container
parkeerplaats bij Geref. Kerk
(vrijgemaakt) Brethouwerstraat 19;
- C.B.S. De Spiegel: brengmogelijkheid

naar de container bij de Welkoop
aan de Vesting 15, maandag t/m
donderdag tussen 9:00 en 18:00 uur,
vrijdag tussen 9:00 en 21:00 uur en
zaterdag van 9:00 tot 17:00 uur;
- Kringloopbedrijf “Noggus&Noggus”:
brengmogelijkheid naar De Singel
19-23. Maandag (13:00-17:00 uur),
dinsdag t/m vrijdag (09:00 tot 17:00
uur), zaterdag (9:00-16:00 uur).
HOONHORST
- Baron van Dedemschool Dalfsen:
het hele jaar door brengmogelijkheid
container bij de fam. Weideman,
Diezerstraat 7 (tegenover kasteel
Rechteren over het spoor en dan de
eerste weg rechts) en bij fam. Pierik,
Poppenallee 26 (niet op zondag!).
LEMELERVELD
- R.K. Heilig Hartschool en
P.C. basisschool De Regenboog
en O.B.S. Heideparkschool:

Brengmogelijkheid zaterdag 25
april 2020 van 9:00 tot 13:00
uur naar de containers op het
evenemententerrein te Lemelerveld.
NIEUWLEUSEN
- Muziekvereniging Crescendo
Excelsior: het hele jaar door
brengmogelijkheid container bij het
clubgebouw de Bombardon aan de
Burg. Backxlaan 181. Iedere zaterdag
is er tussen 11:00 en 12:00 uur hulp
aanwezig bij de inzameling. Er is
geen huis-aan-huis inzameling meer;
- C.B.S. Het Kompas:
brengmogelijkheid zaterdag 11 april
2020 naar de container bij de school,
Petersweg 2. Op de betreffende
zaterdag zijn er twee ouders
aanwezig van 9:00 tot 12:00 uur;
- C.N.S. De Meele: elke eerste zaterdag
van de maand brengmogelijkheid
bij de school, Meeleweg 120;
OUDLEUSEN
- Cazemierschool: zaterdag
11 april 2020 (09:00 tot 12:00 uur)
brengmogelijkheid container
bij restaurant Roadrunner aan
de Hessenweg 60.
Deze rubriek wordt eenmaal
per maand gepubliceerd!
Voor aanvullende informatie over
de oud-papier-inzameling kunt u
contact opnemen met de eenheid
Publieksdienstverlening via www.
dalfsen.nl/contactformulier of
telefoonnummer: 14 0529.
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Stop de verspreiding
van het coronavirus
We krijgen het coronavirus alleen onder controle
als iedereen het volgende doet:
Blijf zoveel mogelijk thuis.

Was vaker je handen.

Ga alleen naar buiten als dat nodig is.

Was je handen meerdere keren per dag met

Bijvoorbeeld om boodschappen te doen, of

water en zeep. Zeker als je buiten bent geweest.

voor een frisse neus. Doe dat niet met meer
dan drie personen. Werk thuis als het kan.
Heb je last van verkoudheid of koorts?
Blijf dan thuis. Blijf ook thuis wanneer iemand
anders in huis verkouden is en koorts heeft.

Hoest en nies in de
binnenkant van je elleboog.

Nodig geen bezoek uit.

Houd 1,5 meter afstand.
1,5 m.

Het coronavirus verspreidt zich vooral door

Gebruik papieren zakdoekjes.

hoesten en niezen. Houd daarom 1,5 meter
afstand van anderen (twee armlengtes).
Ook op straat, in de supermarkt en in het park.
Zo word jij niet ziek, en zorg je ervoor dat je
anderen niet ziek maakt.

Schud geen handen.

Deel deze maatregelen met je familie, vrienden en buren.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

