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Beste Nieuwpoortenaar

Onze stad heeft zich goed staande gehouden doorheen de coronacrisis. Maar de eindmeet is nog niet in zicht. Net 
daarom is het belangrijk dat we voorzichtig zijn én blijven. 

In nauw overleg met de andere kustgemeenten bereidt Nieuwpoort zich goed voor op een veilige 
zomer.  Om alles in goede banen te leiden, werd een circulatieplan uitgewerkt. 

In Nieuwpoort-Bad plaatsten we iconen, lijnen op de wandel- en fietspaden én informatieborden. 
Zo weet u waar u moet wandelen en/of fietsen. De Zeedijk en Havengeulpromenade blijven 
voorbehouden voor wandelaars. Fietsers tussen Nieuwpoort-Stad en Nieuwpoort-Bad nemen 
het fietspad Albert I laan of de Dienstweg Havengeul. In de winkelstraten houden voetgangers de aangeduide 
wandelrichting aan. Wie aanschuift om een winkel binnen te gaan, doet dit op speciale wachtstippen. Houd ook 
steeds voldoende afstand van elkaar. Verder zetten we stewards in die u informatie over het circulatieplan geven 
en toekijken op de correcte toepassing ervan. 

Ook in Nieuwpoort-Stad zijn er wachtbollen aangebracht bij de handelszaken. Er wordt nagedacht over 
gescheiden wandelrichtingen in de Marktstraat. 

Ons plan kan alleen maar slagen dankzij discipline, respect, geduld en gezond verstand! We moeten daarom 
allemaal ons steentje bijdragen en de voorschriften goed opvolgen. Om álle Nieuwpoortenaren attent te maken 
op de geldende maatregelen, lanceerden we onze communicatiecampagne #samensterk!

NIEUWPOORT IS #SAMENSTERK
Onze communicatiecampagne kreeg een maritiem jasje aangemeten. Belangrijke veiligheidsregels leggen we 
door middel van een tiental zee-gerelateerde spreekwoorden en zegswijzen verstaanbaar uit. 

Deze sensibiliseringscampagne zal u overal in het straatbeeld herkennen via banners, krijtsjablonen en affiches. 
Deze laatste kunt u downloaden via www.nieuwpoort.be. Wilt u meehelpen om de veiligheidsregels met ons te 
verspreiden? Print ze dan thuis af en hang ze aan uw raam. 

Onze sensibiliserende postkaartjes ontving u reeds. Mondmaskers volgen binnenkort. 

tel. 058 22 44 05
infocorona@nieuwpoort.be



MONDMASKERS 
In de nieuwe fase van de versoepeling van de coronamaatregelen wordt het dragen van een mondmasker in 
bepaalde situaties sterk aangeraden en zelfs verplicht. Opgelet: het dragen van een mondmasker doet u niet om 
uzelf te beschermen, maar vooral om anderen te beschermen! 

Uiteraard willen we u, onze inwoners, maximaal beschermen. Daarom hebben we 25.000 mondmaskers besteld bij 
borstkankerorganisatie Think Pink. Wij hopen deze tegen eind mei bij u aan huis te leveren. 

Heeft u nog geen mondmasker? Dan kunt u deze ook aankopen in de plaatselijke apotheek of supermarkt. U kunt 
er ook zelf eentje maken aan de hand van de patronen op www.maakjemondmasker.be! 

Heeft u mondmaskers op overschot en wilt u deze aan iemand schenken? Dan kunt u terecht bij het inzamelpunt in 
Het Sociaal Huis, open op weekdagen van 8 tot 20 u.

EEN VEILIGE ZOMER VOL ALTERNATIEVEN
Het stadsbestuur annuleert alle evenementen en officiële plechtigheden tot en met 31 augustus 2020. Dit omdat 
wij de verplichte 1,5 meter afstand niet kunnen garanderen. Ook zaalverhuur van onze stadslocaties zal tot die 
datum niet mogelijk zijn. 

We doen wel ons uiterste best om een alternatief programma op poten te zetten. Onze mooie stad heeft immers 
heel wat troeven die we kunnen uitspelen. 

Over de jeugd- en sportkampen tijdens de zomer heeft de federale overheid nog geen beslissing genomen. 
Daarom kunnen we u momenteel nog niet laten weten of deze al dan niet doorgaan.

HEEFT U HULP NODIG?
Naar aanleiding van de coronacrisis zitten velen met vragen of voelen zich eenzaam. Weet dat wij voor u klaarstaan. 

Als u niemand in uw onmiddellijke omgeving heeft om u te helpen of u wilt gewoon een praatje slaan, dan kunt u 
Het Sociaal Huis contacteren via socialedienst.ocmw@nieuwpoort.be of op tel. 058 22 38 10 tussen 9 en 12 u. en 
13.30 tot 16 u.

CONTACTONDERZOEK BIJ COVID-19
Vanaf 11 mei 2020 startte de Vlaamse overheid met telefonische contactopsporing. Zo kan men in kaart brengen 
wie er mogelijk besmet is met het coronavirus. Er zal nooit gevraagd worden naar tijdstippen waarop u wel of niet 
thuis bent of uw bank- en identiteitsgegevens. 

De corona-opsporingslijn gebruikt altijd hetzelfde vaste nummer: tel. 02 214 19 19. U kunt ook sms-berichten 
ontvangen, die komen van het nummer 8811. 

Tot slot vragen wij u allen opnieuw om de opgelegde maatregelen zo goed mogelijk na te leven. Volg de regels op 
en heb respect voor elkaar. Kortom, gedraag u als een echte zeekapitein want samen staan we sterk, sterk tegen corona! 

De Algemeen Directeur, De Burgemeester,
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