NIET NOODZAKELIJKE VERPLAATSINGEN ZIJN VERBODEN
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werk
eten kopen

www.kuurne.be/corona

RED LEVENS,
BLIJF IN JE KOT

V.U.:Francis Benoit - Marktplein 9, 8520 Kuurne

Beste inwoner van Kuurne,
Via deze brief informeren we jou over de
coronamaatregelen en hoe we als gemeentebestuur
hierop anticiperen.
Actueel nieuws kan je terugvinden op
www.info-coronavirus.be
www.kuurne.be/corona
@gemeente.kuurne
Gratis telefoonnummers
0800 14 689 | vragen over gezondheid en openbare orde
0800 120 33 | vragen over economie
+32 (0)2 501 4000 | vragen over hulp aan Belgen in het buitenland

Hoop is een lichtje in
je hart dat vandaag
moed geeft en
morgen kracht

BELRONDE 80-JARIGEN
Deze week belden onze collega’s 800-tal ouderen op.
Doel? Horen hoe het met hen gaat, luisteren naar hun noden en waar mogelijk een oplossing bieden! Prioritair werd
gestart met de 80-jarigen. Dikke pluim voor onze collega’s.

ONDERNEMEN

Recyclagepark
terug open
Vanaf dinsdag 7 april is het recyclagepark opnieuw
open. Het recyclagepark is enkel bereikbaar op
afspraak. Een afspraak maken kan je online of
telefonisch. Gelieve alle veiligheidsmaatregelen in acht
te nemen. Je vindt een volledig overzicht in de brief
van IMOG hierbij gesloten.
kuurne.be/op-afspraak
056 73 71 11
Recyclagepark Kuurne : Luit.-Gen. Gérardstraat 24
di - woe: 14 - 18 uur
do: 16 - 19 uur
vr: 9.30 - 12 uur
zat: 9.30 - 12 uur en 13 - 17 uur

Voor lokale handelszaken heeft het coronavirus een
ernstige impact. Alle niet-essentiële winkels zijn gesloten.
Enkel voedingswinkels, apotheken, krantenwinkels
en zaken met dierenvoeding blijven open. Het aantal
bezoekers is gelimiteerd (1 persoon/10 m²) en een
winkelbezoek mag maximum 30 min. duren. Ook de
verkoop vanuit mobiele kramen is verboden.

ZELF ONDERNEMER?

Alle ondernemers mogen hun vragen richten tot UNIZO.
Ongeacht of ze aangesloten zijn:
www.unizo.be/corona
ondernemerslijn@unizo.be
0800 20 750 (24/7)
Ben je nog actief in coronatijden? Meld je dan op zoveel mogelijk
fora aan om je kenbaar te maken, gebruik de #winkelhier en licht
jouw klanten in.

STEUN JE LOKALE ONDERNEMER!

Heel wat Kuurnse handelszaken zetten speciale acties
op om hun klanten te kunnen blijven bedienen.
Braderiecomité Kuurne maakte een handig overzicht van
de actuele dienstverlening op www.braderiecomitekuurne.
be. Steun hen en koop de komende weken bewust lokaal.
Ga op zoek naar het online aanbod van je lokale handelaar.
Of misschien biedt je favoriete restaurant afhaalmaaltijden
aan? Of koop een cadeaubon en spendeer hem later ...

WEES WAAKZAAM
Jammer genoeg misbruiken ook een aantal mensen deze
onzekere tijd. Wees extra waakzaam met leurkaarten,
facturen, whatsapp, sms en mail. Twijfel je? Bel of mail
het bedrijf of de organisatie op via hun klantendienst of
kantoor. Signaleer ook verdachte handelingen in je buurt.
Onze collega’s geven een belletje aan de 80+’ers, langskomen gebeurt enkel op afspraak.
Toch slachtoffer of iets verdachts gezien? Doe aangifte bij de
politie via
1701

Ben of ken jij een Kuurnse held?
Voor INFOKuurne zijn we op zoek naar lokale
helden voor onze rubriek #merci. Ken of ben
jij een inwoner met het hart op de juiste plaats
in deze coronatijden? Superman of -vrouw in
de zorg, parate winkelmedewerker, warme of
creatieve ondernemer, supervrijwilliger ... het kan
allemaal.

Namens het gemeentebestuur van Kuurne
Els Persyn - Algemeen directeur
Francis Benoit - Burgemeester

Stuur een mailtje met
eventueel een leuk beeld naar
communicatie@kuurne.be.

