
 
 
 

Samen tegen corona! 

 

Beste inwoner van Brecht 
 
Sinds half maart zijn er in ons land uitzonderlijke maatregelen van toepassing om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. Voorlopig zijn de maatregelen verlengd tot en met 19 april 2020. Het coronavirus 
heeft ons dagelijkse leven grondig veranderd. We vragen aan alle inwoners om de maatregelen strikt na te 
leven. Zo kunnen we het virus samen tegenhouden!  
 
Waar vind je de juiste info en maatregelen? 
 
We houden bijna dagelijks crisisoverleg en doen ons best jou zo goed mogelijk te informeren. De meest recente 
Brechtse maatregelen en informatie vind je op www.brecht.be/corona en www.facebook.com/gemeentebrecht. 
Onze gemeente Brecht heeft ook een gratis infonummer 0800 23 310 voor vragen over het coronavirus. Via 
onze digitale nieuwsbrief krijg je bovendien regelmatig een update in je mailbox (inschrijven op 
www.brecht.be/digitalenieuwsbrief). Algemene info over het coronavirus lees of hoor je via de media (radio, tv, 
krant) en kan je steeds terugvinden op de website www.info-coronavirus.be.  
 
Hoe werkt de afvalophaling? 
 
IGEAN informeert ons dat de huis-aan-huisophaling van pmd-, rest- en gft-afval voorlopig volgens planning 
verloopt. De papierophaling in zone 3-4-5-6, alsook de textielophaling in alle zones, gaan omwille van de 
coronamaatregelen niet door. In bovenstaande zones halen verenigingen het oud papier op. Die ophalingen 
blijven voorlopig verboden. We vragen jou dus om je oud papier voorlopig binnen te stockeren. In zone 1 en 2 
(regio Sint-Job-in-‘t-Goor) haalt IGEAN het papier op, daar zijn voorlopig geen wijzigingen. De recyclageparken 
heropenen op dinsdag 7 april, meer info daarover lees je op www.brecht.be/corona.  

 
Dienstverlening gemeente en OCMW? 
 
In deze coronatijden blijven gemeente en OCMW zowel voor als achter de schermen de dienstverlening 
verderzetten, maar wel op een aangepaste manier. Na afspraak (gemeentehuis: 03 660 25 50 of 
welzijnscampus 03 330 11 20) kan je er voor de meest dringende zaken nog steeds terecht. Ook onze 
technische diensten en uiteraard het woonzorgcentrum blijven ijverig aan het werk. 
 
Hulp nodig of hulp bieden?  
 
Door de impact van het coronavirus kunnen sommige inwoners niet meer naar de winkel, apotheek of met hun 
hond gaan wandelen. De gemeente Brecht lanceerde daarom een platform waar vraag en aanbod naar hulp 
elkaar vinden. Vrijwilligers schrijven zich in op www.brecht.be/brechthelpt voor verschillende vacatures en 
wanneer een Brechtenaar aan de gemeente laat weten dat hij of zij hulp nodig heeft, brengen wij een gepaste 
vrijwilliger met hem of haar in contact. Wie hulp nodig heeft, kan dat laten weten via brecht.helpt@brecht.be of 
via 03 330 11 20.  
 
Zo helpen we elkaar in Brecht. Draag zorg voor jezelf en elkaar, dan komen we hier wel door. 
 
 
 
Gemeentebestuur Brecht 
 
 


