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9:15 Mag betrokkene op 14/3 de krantenwinkel openen?

Gedurende de week is er geen probleem, in het weekend mogen enkel winkels
voor levensmiddelen, apotheken en dierenwinkels open blijven, dus mag de
krantenwinkel op zaterdag en zondag niet open doen.

Ik verneem via de media dat restaurants (en horeca in het
algemeen) moeten sluiten vanaf middernacht tot 3 april.Mogen
bakkers openblijven die ook broodjes maken? Zoja, mogen wij als
8:17 broodjeszak dan ook afhaal organiseren?

restaurants moeten sluiten, afhaal en thuisbezorging kan blijven doorgaan.

Maar bij wie moeten we zijn voor financiële compensatie? Mijn
magazijn zit sjokvol paasgerief en de facturen moeten binnen 30
dagen betaald zijn dus als alle gemeenten die maatregel treffen...
tja.Ik vind hier verschrikkelijk weinig over terug voor kleine
8:45 zelfstandigen.

.Er zijn federaal enkele maatregelen getroffen voor het bedrijfsleven maar dit is
uiteraard een druppel op de hete plaat, die betalen jouw facturen uiteraard nog
niet:.
Tijdelijke werkloosheid door overmacht
2.
Tijdelijke werkloosheid om economische redenen
3.
Betalingsplan sociale werkgeversbijdragen
4.
Betalingsplan btw
5.
Betalingsplan bedrijfsvoorheffing
6.
Betalingsplan personenbelastingen/vennootschapsbelastingen
7.
Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
8.
Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
9.
Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen
10. Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten.

Heb van de Markleider gehoord dat de openbare (in open lucht)
9:00 wekelijkse markt niet meer zou doorgaan deze maand, klopt dat?
Winkels mogen toch gewoon open blijven door de week? Waarom
een markt in de open lucht niet? IN het Brusselse mogen de
9:16 markten nog wel doorgaan.

De maatregel werd opnieuw bekeken en de crisiscel heeft beslist om de markten
wel te laten plaatsvinden met spreiding van de kramen en zo veel mogelijk
spreiding van het publiek.
De maatregel werd opnieuw bekeken en de crisiscel heeft beslist om de markten
wel te laten plaatsvinden met spreiding van de kramen en zo veel mogelijk
spreiding van het publiek.

Er werd toch vanmorgen nog gezegd op de radio en het nieuws dat
er federaal beslist werd om de verkoop van voedingswaren te laten
doorgaan. Buiten vertoeven werd aangeraden vermits dit veel
minder gevaar inhoud dan samen zitten in een gesloten ruimte.
9:18 Aanschuiven in een supermarkt met vele mensen tesamen is
Mag mijn zaak openblijven dit weekend? Ik verkoop snoep,
etenswaren, frisdrank (cf. vervaldatum)
Ik organiseer dit weekend een brunch? Mag deze doorgaan?

11:18
10:03
10:30
10:45
11:02
11:55
12:47
12:52
13:00

De maatregel werd opnieuw bekeken en de crisiscel heeft beslist om de markten
wel te laten plaatsvinden met spreiding van de kramen en zo veel mogelijk
spreiding van het publiek.

mag niet open blijven als etenswaren zijn bijzaak zijn
Alle evenementen dienen te worden geannuleerd.
Er is ons dinsdagavond beloofd dat er mondmaskers geleverd zouden worden, ze
gaan bedeeld worden via de gemeentes. Zodra deze toekomen worden ze
Worden er nog mondmaskers geleverd?
bedeeld volgens de richtlijnen van de overheid. er zullen 2 leveringen komen in
Hoe wordt de voor- en naschoolse opvang aangepakt?
De federale overheid besliste de kinderopvang te laten doorgaan
Staan er maandag gemachtigd opzichter op de gebruikelijke
Maandag zullen ze er staan, we wachten verder af of dit nodig blijft
Waar moet ik terecht met mijn vragen over wonen en duurzaam
mensen kunnen terecht bij igean tijdens kantooruren 033500808 of
alle evenementen zijn verboden, ook kampen tot en met 3 april. mogelijk
Mag een paardenkamp doorgaan?
verlenging van termijn
Winkel die oa dierenvoeding: mag die openblijven in het weekend? dierenvoeding is geen hoofdartikel dus in het weekend gesloten houden
in hoeverre mag de afhaal open blijven en mag dit in de week en het enkel bestellingen afhalen en maximum 3 personen in de zaak
Wa is het advies van de gemeente voor het wel of niet laten
geen evenementen meer, binnen noch buiten. alle niet-noodzakelijke
doorgaan van wekelijkse clubtrainingen in een sporthal mbt het
bijeenkomsten binnen, die niet gelinkt zijn aan primaire behoeften zijn eveneens
mogen paardrijlessen nog doorgaan op een buitenpiste en mogen
geen paardrijlessen=evenement, wel paard verzorgen maar eigenaar moet
de eigenaars dan nog naar de pony's komen ?
toezien dat er geen hoge concentraties van mensen tegelijkertijd aanwezig zijn.
mag het schoonheidscentrum waar beller werkt morgen opengaan? mag opengaan maar enkel op afspraak en geen wachtrijen.
mag het verjaardagsfeest van de dochter thuis doorgaan? +/- 50
geen evenementen meer, binnen noch buiten. alle niet-noodzakelijke
mensen, zaal werd al geannuleerd
bijeenkomsten binnen, die niet gelinkt zijn aan primaire behoeften zijn eveneens
Gaan de gemeenteraden de komende periode gewoon door?
JA, ook de colleges gaan gewoon door in deze periode.
geen evenementen meer, binnen noch buiten. alle niet-noodzakelijke
mag ik thuis een verjaardagsfeestje geven
bijeenkomsten binnen, die niet gelinkt zijn aan primaire behoeften zijn eveneens
Is de bib geopend? Zijn de filialen geopend?
Nee, de 3 bibliotheken zijn gesloten van 13 maart tot en met 3 april.
Er mogen leerkrachten naar de bib komen om materialen te komen halen, liefst
Mag een school materialen in de bibliotheek komen halen om te
met zo weinig mogelijk komen en zeker geen leerlingen. De materialen moeten
gebruiken in de opvang?
lang genoeg in de school blijven.
Worden mijn bibboeken automatisch verlengd?
Ja, de boeken worden automatisch verlengd tot na de sluitingsperiode.

Gaat het bloedgeven door?
13:55 Mogen kappers nu open houden, zoja ook in het weekend? Op
Gaat mijn afspraak met de gemeente door?
Kan ik toch boeken afhalen in de bibliotheek als ik ze bv. op
14:38 voorhand doorgeef?
15:20 Kan ik de was van mijn moeder in het rusthuis doen?
Gaan huwelijken door?
16:15 Zijn de containerparken geopend?
Wat met tankstations?
Wat met de muziekschool
Wat met IKO
17:20 wat met overledenen
Moet ik mij zorgen maken over bevoorrading
Vragen over het woonzorgcentrum

Ja, bloedgeven gaat door (en is zelfs extra noodzakelijk de komende weken)
Ja, kappers mogen open bijven, enkel op afspraak
Ja, zolang je niet afgebeld bent
In de loop van de komende week bekijken we of dit een optie is (kan dit veilig
gebeuren enz.). Er wordt vanuit de bib een afhaalbib georganiseerd. Hierover
doorverwezen naar wzc 03/330 11 40
Huwelijksvoltrekkingen gaan door in beperkte kring : met getuigen en ouders
De containerparken blijven geopend
pompen blijven open, shops gaan dicht
Deze is ook gesloten
Deze is ook gesloten
de richtlijnen voor het omgaan met overledenen worden rechtstreeks aan de
begrafenisondernemers bezorgd.
er is geen enkele reden om te hamsteren, winkels blijven gewoon open
worden rechtstreeks doorgegeven aan 033301140

