GemeenteRijswijk

donderdag 21 mei 2020

Mondkapjes

Dit is een publicatie van de gemeente Rijswijk. Voor meer informatie over de gemeente kunt u terecht op www.rijswijk.nl. Hebt u vragen? Neem dan contact op met het
Klant Contact Centrum van de gemeente Rijswijk via telefoonnummer 14 070 (dagelijks van 8.30 – 17.00 uur) of per e-mail via stadhuis@rijswijk.nl.

Belangrijke informatie
rondom het Coronavirus

Beste Rijswijkers,
Sinds vorige week zijn de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen
te gaan versoepeld. Basisscholen, kinderopvang, bibliotheken en zwembaden hebben hun deuren weer geopend. Buiten mag met in acht name van de richtlijnen weer
gesport worden en ook is het uitvoeren van veel contactberoepen onder voorwaarden
weer toegestaan.

Stadhuis gesloten
op 21 en 22 mei
2020

Het Coronavirus zorgt ervoor dat het dagelijks leven van ons allemaal er de komende
tijd heel anders uitziet. Dagelijks zijn er nieuwe berichten rondom het virus of over de
maatregelen. Via deze pagina geven wij graag meer informatie die voor u van belang
kan zijn.

Dat de maatregelen stap voor stap worden versoepeld, betekent niet dat het gevaar
geweken is. De komende tijd staat echt nog in het teken van zelfbeheersing. Het
kabinet heeft onlangs een doorkijkje gegeven in de mogelijke toekomstige versoepelingen van de Coronamaatregelen, maar heeft daarbij ook een duidelijk voorbehoud
gemaakt: het versoepelen van maatregelen kan alleen als het virus onder controle
blijft. De 1,5 meter afstand blijft altijd van kracht. Als het echt nodig is, dan kan een
besluit om meer ruimte te geven weer worden teruggedraaid.

Als gemeente volgen we het advies en de informatie van de autoriteiten op dit gebied,
de GGD en het RIVM, op de voet. De ontwikkelingen volgen elkaar echter snel op. Het
kan daardoor voorkomen dat sommige informatie op deze pagina inmiddels verouderd
is. Op onze website www.rijswijk.nl vindt u de meest actuele informatie:
• Veelgestelde vragen: www.rijswijk.nl/coronavirus/faq. We houden deze lijst actueel en vullen aan waar nodig.
• Informatie over Corona in andere talen: Voor mensen die een andere taal
spreken, hebben we een speciale pagina gemaakt: www.rijswijk.nl/coronavirus/
anderetalen. Kent u iemand in uw omgeving die hiernaar op zoek is? Stuur de link
aan hen door!
8 mei 2020
Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, passen wij dit aan op deze website en communiceren wij dit via social media.

Het afgelopen weekend was het in winkelcentrum In de Bogaard erg druk. Wegens
de drukte moesten zelfs de toegangswegen en parkeergarages worden afgesloten
omdat het niet meer mogelijk was om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. We
kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat we de Coronamaatregelen blijven opvolgen. Er sterven nog iedere dag mensen door het Coronavirus en er
worden nog steeds mensen ziek. Er wordt een groot beroep gedaan op onze eigen
verantwoordelijkheid. Parken en winkelstraten kunnen alleen open blijven zo lang het
niet te druk is en er voldoende afstand kan worden gehouden. Beperk risico’s voor
u zelf en anderen: voorkom onnodige drukte, maak rechtsomkeert als het ergens te
druk is en houd altijd 1,5 meter afstand!

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden op onze website? Neem dan contact op
met het Klant Contact Centrum van de gemeente Rijswijk via:
• telefoonnummer: 14 070 (dagelijks van 8.30 – 17.00 uur)
• e-mail: stadhuis@rijswijk.nl

Het is begrijpelijk als u zich zorgen maakt en vragen heeft over bijvoorbeeld uw inkomen of over de gezondheid van u en uw naasten. Als gemeente doen we er alles aan
Voor meer informatie en vragen over landelijke maatregelen:
• RIVM: telefoonnummer 0800-1351 (8.00-20.00 uur) of website: www.rivm.nl
om u zoveel mogelijk te helpen. Meer informatie over alle maatregelen en de hulp
• GGD Haaglanden: telefoonnummer 088 – 355 01 00 (maandag – vrijdag van
die wij bieden, vindt u op deze pagina en op de gemeentelijke website www.rijswijk.
nl. We raden u daarom aan om onze website goed in de gaten houden voor de meest
8.30-17.00 uur) of website www.ggdhaaglanden.nl
actuele informatie.
Rijksoverheid:
www.rijksoverheid.nl
Alleen wanneer •iedereen
zich
aan de maatregelen houdt,

Basisregels voor iedereen

We hebben grote bewondering voor de inzet van iedereen in de zorg, het onderwijs,
handhaving en andere cruciale beroepen. We zijn trots op iedereen die zich juist in
deze tijd extra inzet om de samenleving draaiende te houden. Ook zien we allerlei
creatieve ideeën van ondernemers om hun klanten te blijven bedienen, en zijn er in
Rijswijk veel initiatieven ontstaan om elkaar te helpen in deze moeilijke tijd.
Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Let een beetje op elkaar.

zetten we samen een stap vooruit.

Een warme groet,

Basisregels voor iedereen
.
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Dienstverlening
gemeente Rijswijk
Uit zorg voor onze inwoners, ondernemers
en medewerkers is besloten om de openingstijden en dienstverlening van de gemeente Rijswijk te beperken. We doen ons
uiterste best om de gemeentelijke dienstverlening in stand en op peil te houden.
Balies stadhuis:
We sluiten de balies in de publiekshal en
werken in elk geval tot maandag 15 juni
2020 voor spoedgevallen op afspraak.
Spoedgevallen zijn het aanvragen van
paspoorten, ID-kaarten (die aflopen
voor 15 juni 2020) en het doen van
geboorte- en overlijdensaangiften. Rijbewijzen die (zijn) verlopen in de periode
vanaf 16 maart 2020, blijven geldig tot
1 juni 2020. Let op: deze tijdelijke regeling geldt alleen voor het rijden binnen
Nederland en voor rijbewijzen met een
geldigheid van tien jaar en rijbewijzen

Heb je klachten?
Blijf dan thuis.
Ben je ook benauwd
en/of heb je koorts?
Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.

die eens in de vijf jaar verlengd moeten
worden. Hebt u een rijbewijs dat korter
geldig is, bijvoorbeeld één jaar of drie
jaar? Of hebt u uw rijbewijs nodig in
het buitenland? Dan kunt u, wanneer
uw rijbewijs verloopt voor 15 juni 2020,
contact opnemen met Klant Contact
Centrum van de gemeente Rijswijk.

Schud geen
Veel van onze dienstverlening kunt u
handen.
online regelen. Kunt
u het antwoord op

uw vraag niet vinden op onze website?
Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum van de gemeente Rijswijk
via telefoonnummer 14 070 (dagelijks
van 8.30 – 17.00 uur) of per e-mail via
stadhuis@rijswijk.nl. Vanwege de aangescherpte maatregelen werken wij met
een minimale bezetting. Hierdoor is de
wachttijd aan de telefoon langer dan gebruikelijk. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Werk
Houd
1,5 meter
Alleenzoveel
wanneer iedereen zich aan
de maatregelen
houdt,
zetten
we
samen
een
stap
vooruit.
mogelijk thuis.
afstand.

Heb je klachten?
Blijf dan thuis.

Werk zoveel
mogelijk thuis.

Vermijd drukte.

Ben je ook benauwd
en/of heb je koorts?
Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.

Hoest en nies
Schud geen
in je elleboog.
handen.

Houd 1,5 meter
afstand.

Was vaak je
handen.

Vermijd drukte.

Was vaak je
handen.

Gebruik papieren
Hoest en nies
Gebruik papieren
zakdoekjes.
in je elleboog.
zakdoekjes.

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

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

• Financieel Servicepunt: 070 – 326 19 55 (tussen 9.00 en 16.00 uur) en
www.fsprijswijk.nl
• Werkgevers Servicepunt: 070 – 326 19 77 (tussen 9.00 en 16.00 uur) en
wwww.wsprijswijk.nl
• Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): 14 0 70 (tussen 8.30 – 17.00 uur)
en www.rijswijk.nl
• GGD Haaglanden: voor vragen over het Coronavirus is GGD Haaglanden elke dag (ook
in weekend) bereikbaar via het telefoonnummer 070 3537240, optie 0 voor Coronavirus.

Chillen met je vrienden: hoe doe je dat
in Coronatijd als je zoveel mogelijk thuis
moet blijven? Of wel naar buiten mag,
maar altijd op anderhalve meter afstand
van elkaar moet blijven?
Op www.slimmerchillen.nl vind je veel
inspiratie. Wij zetten een aantal populaire
tips voor je op een rijtje:
• Maak en/of speel een online quiz:
zoek online een leuke quiz op, of maak
je eigen online quiz (bijvoorbeeld via
Kahoot). Dat kan gaan over je eigen
vriendengroep of je favoriete sportclub.
Als je tegelijkertijd gaat videobellen, is
het nog gezelliger! Of speel samen met
je vrienden een muziekquiz: iedereen
laat 5 liedjes horen, en degene die het
liedje raadt krijgt een punt.
• Verzin een challenge: in je vriendengroep verzint steeds iemand anders
een opdracht: maak een toren van toi-

Het Coronavirus heeft een groot effect
op het dagelijks leven van ons allemaal.
Sociale contacten zijn tijdelijk komen te
vervallen, het werkleven is anders, kinderen zitten thuis en even een ommetje
maken is niet meer vanzelfsprekend.
Daarom is het extra fijn om te zien
en merken dat we er voor elkaar zijn.
Zowel in het land als in Rijswijk zijn
meerdere activiteiten gestart om elkaar
te steunen.
We helpen u graag op weg met een
overzicht van deze activiteiten op
www.rijswijk.nl/zorgencorona. U vindt
hier meer informatie over:
• In contact blijven
• Samen thuis
• Vragen over geld
• Boodschappen
• Samen digitaal fit en gezond
• Spanningen thuis
• Informatie in een andere taal
• Mantelzorg
• Opvoeding
• Informatie voor professionals

Welzijn Rijswijk informeert, ondersteunt
en helpt inwoners van Rijswijk. Dit
doen zij door diensten te bieden zoals
sociaal werk, buurtbemiddeling, mantelzorgondersteuning, seniorendiensten
en –advies, jeugdactiviteiten en meer.
Uiteraard zijn zij alle werkdagen telefonisch bereikbaar via 070 - 757 9 200.
Per afdeling zijn er ook telefonische
spreekuren en de website
www.welzijn-rijswijk.nl is aangevuld
met allerlei online activiteiten.

Coronatest bij
mantelzorg
Zorgt u voor een ander? Het is een
rare tijd als u mantelzorg geeft aan een
familielid of andere naaste. Het is vanaf
18 mei 2020 mogelijk voor mensen die
mantelzorg geven om zich bij de GGD
te laten testen op het Coronavirus. Hebt
u klachten die mogelijk wijzen op het
Coronavirus? De GGD-arts beoordeelt
u eerst en dan wordt gekeken of u zich
kunt laten testen.
Hebt u klachten zoals verkoudheid,
hoesten en/of koorts en zorgt u voor
een naaste? Neem dan contact op met
GGD Haaglanden via telefoonnummer
088-355 01 00 of stuur een e-mail
naar coronatest@ggdhaaglanden.nl.
Kijk voor meer informatie op
www.ggdhaaglanden.nl.

De ramadan is op donderdag 23 april 2020 van start gegaan, dit jaar is de
heilige vastenmaand anders. Om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, wordt ook tijdens de vastenmaand geadviseerd om zoveel mogelijk thuis
te blijven. Verbreek het vasten (iftar) zoveel mogelijk thuis, binnen het eigen
huishouden. Blijf ook tijdens het afsluitende Suikerfeest zoveel mogelijk thuis.
In lijn met de landelijke maatregelen geldt: ontvang zo min mogelijk bezoek
(maximaal 3 bezoekers) en houd dan altijd 1,5 meter afstand van elkaar.
Religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten vinden bij voorkeur online
plaats. Ze kunnen fysiek alleen doorgang vinden met maximaal 30 personen
die altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Slimmer chillen

Online tips, hulp
en steun voor u

Welzijn Rijswijk
.

Handig overzicht met contactgegevens
Uw zorg en welzijn staat bij de gemeente Rijswijk voorop. Ook al zijn openingstijden
anders, worden huisbezoeken uitgesteld of sluiten er tijdelijk deuren; wij blijven alles
op alles zetten om u te helpen. Graag bieden we u in één overzicht de belangrijke
telefoonnummers en websites:
• Welzijn Rijswijk: 070 - 757 9 200 en www.welzijn-rijswijk.nl
• Sociaal Wijkteam: 06 - 25 00 17 69 en www.rijswijk.nl/inwoners/sociaal-wijkteam
• Centrum Jeugd en Gezin (CJG): CJG (Jeugdteam en Opvoedadviespunt): 070 – 219
68 46 en www.cjgrijswijk.nl. JGZ ZHW: 088 - 054 99 99 en www.jgzzhw.nl

Op donderdag 21 mei 2020 (Hemelvaartsdag) en vrijdag 22 mei 2020 is
het stadhuis gesloten en is het Klant
Contact Center van de gemeente
Rijswijk niet bereikbaar. Ook het informatiecentrum RijswijkBuiten, Financieel
Servicepunt (FSP) en Werkgever Servicepunt (WSP) zijn gesloten, en telefonisch en per e-mail niet bereikbaar.

In sommige situaties kan het dragen van een niet-medisch mondkapje van meerwaarde zijn. Bovendien is in het openbaar vervoer per 1 juni 2020 het dragen van
een niet-medisch mondkapje verplicht voor reizigers en medewerkers. Een nietmedisch mondkapje is een mondkapje dat niet in de zorg wordt gebruikt. U kunt een
niet-medisch mondkapje onder meer kopen bij de drogist, supermarkt, warenhuis of
webshop. U kunt wegwerp mondkapjes kopen voor eenmalig gebruik, of een nietmedisch mondkapje van textiel kopen dat gewassen en hergebruikt kan worden. Ook
kunt u een niet-medisch mondkapje van textiel zelf maken. Een uitgebreide instructie
vindt u op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-endagelijks-leven/mondkapjes. Bovendien leest u op deze website veelgestelde vragen
en antwoorden over mondkapjes en contactberoepen en mondkapjes in het openbaar
vervoer, en een instructie voor het gebruik van mondkapjes.

Ramadan en Suikerfeest
in tijden van Corona

Informatie over Corona en
geldzaken
Door het Coronavirus is er veel veranderd.
We maken ons zorgen om onze gezondheid
en die van anderen, maar ook heeft het
virus invloed op onze inkomsten.
Bent u ondernemer of zzp’er?
Het kabinet heeft verschillende maatregelen genomen om ondernemers die in
problemen (dreigen te) komen, te helpen.
Vanuit de gemeente Rijswijk vinden wij het
belangrijk dat u goed op de hoogte bent
van de regelingen die worden ingezet.
Zo kunt u afhankelijk van uw situatie als
ondernemer bijvoorbeeld een beroep doen
op de Eenmalige tegemoetkoming voor getroffen sectoren (Togs), de Noodmaatregel
Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) of
de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).
Ook de gemeente biedt ondersteuning aan
ondernemers die dat nodig hebben. Zo kunt
u zonder onderbouwing een verzoek indienen tot uitstel van betaling voor alle verplichtingen, van OZB tot toeristenbelasting
en precariobelasting en wordt de invorderingsrente voor gemeentelijke belastingen
verlaagd van 4% naar 0,01%.
Wij hebben deze en andere (landelijke)
overheidsregelingen, maar ook informatie
over de maatregelen die gelden voor bepaalde bedrijfstakken en de belangrijkste
informatiekanalen voor ondernemers en
werkgevers op een rij gezet op
www.rijswijk.nl/ondernemers/corona.
Voor inwoners: uitstel van betaling
nodig?
Het kan zijn dat u nog geld moet betalen
aan de gemeente Rijswijk (denk bijvoorbeeld aan gemeentelijke belastingen, leges
of terugbetaling bijstand). Hebt u door de
huidige omstandigheden uitstel van betaling nodig? Stuur dan een e-mail naar
uitstelvanbetaling@rijswijk.nl en vermeld
duidelijk in uw mail:
• Voor welke vordering(en) u uitstel wilt.
• Het bedrag waar het om gaat.
• Uw naam, naam van de organisatie of
instelling.

• Het betalingskenmerk, aanslagnummer,
kenmerk of notanummer.
Na ontvangst van uw e-mail nemen wij
contact met u op. Uitstel van betaling geldt
tot 1 september 2020. Na ontvangst van
uw verzoek per e-mail stopt de invordering.
De invorderingsrente voor gemeentelijke
belastingen wordt verlaagd van 4% naar
0,01%. Let op: voor boetes die zijn opgelegd op basis van de noodverordening kunt
u géén uitstel aanvragen.
Advies en ondersteuning rondom uw
geldzorgen
Misschien kunt u nu minder werken of bent
u helemaal thuis komen te zitten? Maakt u
zich zorgen over uw inkomsten en of u uw
rekeningen kunt betalen? Het Financieel
Servicepunt Rijswijk helpt u graag met uw
vragen. Ook bieden zij u gratis en onafhankelijk advies en ondersteuning rondom
uw geldzorgen. Zij zijn op werkdagen
telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 16.00
uur via 070 – 326 19 55 of per e-mail via
fsp@rijswijk.nl. Kijk voor meer informatie
op www.fsprijswijk.nl.
Een nieuwe baan of nieuwe
medewerker via HalloWerk!
De juiste baan of medewerker vinden kan
lastig zijn. En misschien lijkt het in deze
Corona-periode nóg moeilijker. Daarom
hebben wij voor u een tip: via HalloWerk!
vindt u deze baan of medewerker! Deze
website richt zich eerst op de motivatie en
talenten van een persoon. Het cv komt pas
daarna.Wilt u zich aanmelden als werkzoekende of werkgever? Neem dan contact op
met het Werkgevers Servicepunt Rijswijk
(WSP) via wsp@rijswijk.nl en zij helpen u
verder. Het WSP zorgt ervoor dat iedereen
aan het werk kan!

letpapier, los een puzzel op, of verzamel
5 voorwerpen die beginnen met een A.
Wie als eerste klaar is stuurt een foto als
bewijs.
• Volg samen een online workout:
sporten en bewegen is belangrijk, juist
nu! Volg samen met je vrienden dezelfde
online workout en motiveer elkaar via
videobellen. Online zijn veel workouts
te vinden. Kijk eens op het YouTubekanaal van Sportief Besteed Groep ,
de Facebookpagina van Team Brede
Impuls – Rijswijk en op de website van
www.welzijn-rijswijk.nl bij het onderwerp
‘Jeugd’.
• Uitstapjes in huis: ga kamperen in de
tuin of woonkamer, ga virtueel op reis of
breng een virtueel museumbezoek via
Google arts & culture.
• Organiseer een (1,5 meter) picknick:
neem allemaal iets lekkers te eten en
drinken mee. Ben je ouder dan 12 jaar?

Leg jullie kleedjes dan op 1,5 meter
afstand.
• Organiseer een buurtbingo: iedereen zit voor zijn eigen voordeur. De
spelleider heeft een bingorad en noemt
de nummers op via een megafoon.
• Elkaar zien: afspreken mag, maar
het houden van afstand blijft belangrijk
wanneer je ouder dan 12 jaar bent.
Verzin creatieve manieren om elkaar
slim te ontmoeten. Zoek met elkaar
eens andere plekken in je buurt. Misschien ontdek je wel een veel leukere
plek om elkaar te ontmoeten. Laat je de
plek wel netjes achter?
Meer inspiratie nodig?
Kijk op Instagram en TikTok op #Slimmerchillen, of check de website
www.slimmerchillen.nl

Deel jouw slimmer chillen moment
Heb jij een ‘slimmer chillen-moment’? Deel het - net als wethouder Larissa Bentvelzen (hiernaast op de foto) - op film, foto
of in tekst op sociale media onder #slimmerchillen (Instagram,
TikTok of Twitter) of stuur het naar info@slimmerchillen.nl. Hier
lees je enkele tips voor het verzinnen van jouw slimmer chillen
moment:
• Hoe gekker, hoe beter! Doe iets actiefs, geks of creatiefs
met je vrienden. Via beeldbellen of op 1,5 meter afstand. Hoe
gekker, hoe beter!
• Wees na-aapbaar: Maak jouw idee niet te ingewikkeld.
Zorg dat anderen jouw oplossing eenvoudig kunnen na-apen.
Zodat jouw goede idee ook echt gebruikt wordt.
• Zeg het met een grap: Bedenk een goede grap. Bijvoorbeeld met hoepels of meetlinten vanwege de 1,5 meter. Dan
blijft jouw idee veel langer hangen.
• Lanceer een challenge: Dit is jouw kans om een nieuwe
rage te ontketenen. Dus verzin een gave challenge. En daag
anderen uit om jou te overtreffen.
• Maak een tutorial: Wil je echt inspireren? Maak dan een
(kort) instructiefilmpje. En wijs anderen jouw weg!

Sporten en bewegen in Coronatijd
Bewegen helpt om gezond te blijven en u goed te
voelen. Door de versoepeling van de maatregelen om
het Coronavirus tegen te gaan, is er meer ruimte voor
sporten en bewegen:
• Voor jongeren tot en met 12 jaar geldt dat zij geen
1,5 meter afstand dienen te houden tijdens het
sporten. Sporten is georganiseerd met begeleiding
en is enkel in de buitenlucht toegestaan. Er is geen
maximale groepsgrootte.
• Jongeren tot en met 18 jaar moeten wel 1,5 meter
afstand tot elkaar houden. Ook sporten zij georganiseerd met begeleiding in de buitenlucht. Er is geen
maximale groepsgrootte.
• Voor volwassenen, boven de 18 jaar geldt dat zij
altijd 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Ook wanneer zij sporten met begeleiding.
Voor binnensportverenigingen zijn binnensportaccommodaties voorlopig gesloten. Wel mogen binnenzwembaden vanaf 11 mei 2020 weer open. De scouting mag in de buitenlucht activiteiten organiseren.
Om te zorgen dat het buiten bewegen op een zorgvuldige en veilige manier gebeurt vraagt de gemeente
de sport- en scoutingverenigingen om een plan van
aanpak op te stellen. Nadat dit door de gemeente
is goedgekeurd, kunnen zij gebruik maken van de
buitenaccommodaties. De clubaccommodatie blijft
gesloten, en wedstrijden, competities en toernooien
blijven verboden.

Fotograaf: Erwin Dijkgraaf

