
 

 

 

 

INFOBRIEF i.v.m. CORONA 
Beste inwoner 

Het corona-virus dwingt ons tot ongeziene maatregelen. Deze zijn drastisch maar noodzakelijk om 

de verspreiding van het virus een halt toe te roepen. 

Vele inwoners en ondernemers blijven met vragen en bezorgdheden achter. Het is belangrijk om 

juiste informatie te hebben. Heb je dringende vragen of zoek je informatie, dan kan je terecht bij de 

federale hulplijn op 0800/14 689 of www.info-coronavirus.be.  

Voor gemeentelijke vragen kan je terecht op: 

- Via telefoon op het nr. 051/46.03.50 of 051/46.03.51   (op weekdagen tussen 9 en 17 uur) 

  

- Via email: corona@pittem.be 

 

- Via onze website: http://www.pittem.be  
 

- Via https://www.facebook.com/gemeentepittem 

 

- Via BE-alert (registreren via https://www.be-alert.be/nl). 
 

In deze tijden is solidariteit belangrijker dan ooit. We zullen meer dan ooit samen moeten werken 

om deze crisis het hoofd te bieden. Maar dit biedt ons meteen ook mogelijkheden om het beste in 

onszelf naar boven te brengen.  

Daarom roepen we je op om even te denken aan de mensen rondom je: ouderen, hulpbehoevenden, 

mensen met een beperking, alleenstaanden … Veel mensen hebben op dit moment hulp nodig om 

boodschappen te doen of medicijnen op te halen.  

Heb je zin om een handje te helpen, steek dan dit briefje in de bus bij buren die mogelijk hulp nodig 

hebben.  Meer briefjes nodig? Je kan ze downloaden via onze website. We vragen iedereen die 

boodschappen doet voor iemand anders om dit te melden via corona@pittem.be. 

Voel je je niet oké? Vraag dan om je inkopen aan de voordeur te laten en vermijd zoveel als mogelijk 

onderling contact. Heb je medische hulp nodig? Bel dan je huisarts. 

We zijn er voor jou en we zijn er voor elkaar!  

Het College van Burgemeester en Schepenen en de gemeenteraad.  

------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- 

Beste buur, 

Mijn naam is  ___________________________________________________________________  

en ik woon in   __________________________________________________________________  

Mijn telefoon / gsmnummer is  ______________________________________________________  

Heb je iets nodig van de winkel of de apotheek en kan je zelf niet langs gaan, aarzel dan niet 

om me te contacteren via:      SMS    Whatsapp     Telefoon  

http://www.pittem.be/
https://www.facebook.com/gemeentepittem/
https://www.be-alert.be/nl

