Stad Leuven
Afdeling Samenleving – Senioren

Maandag 16 maart 2020

Beste Leuvenaar,
Om de verdere verspreiding van het coronavirus (Covid-19) tegen te gaan, gelden nieuwe richtlijnen voor de
hele bevolking. Aangezien de oudste bevolkingsgroep het meest kwetsbaar is voor het virus willen we geen
onnodige risico’s nemen.
Neem deze tip ter harte: Vermijd fysiek contact met andere mensen, dit om elkaar zo goed mogelijk te
beschermen.
Hieronder een overzicht van de maatregelen, alsook de afgelaste evenementen. Let op: deze maatregelen
kunnen nog aangepast en/of verlengd worden. Jullie worden hiervan door ons op de hoogte gehouden.
Waar kan je nog terecht – OPEN:
 De loketten van burgerzaken van het stadskantoor blijven beperkt open.
 Voedingszaken, dierenvoedingswinkels en apotheken -kortom: winkels die essentiële diensten
leveren- blijven open zoals gewoonlijk, ook in het weekend. Andere winkels sluiten tijdens het
weekend, maar blijven tijdens de week wel open. Hamsteren is dus niet nodig. Ga winkelen op
rustige momenten om overbodig contact met andere mensen te vermijden.
 De politie blijft 24u/24u bereikbaar. Voor aangifte en/of klachten kan je je wenden tot het
hoofdpolitiekantoor te Philipssite 4, 3001 Leuven.
Wat kan niet meer - GESLOTEN:
 Alle recreatieve, sportieve en culturele activiteiten, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of
privé zijn, worden geannuleerd. Ook alle indoor en outdoor evenementen worden afgelast.
We adviseren alle seniorenverenigingen om de activiteiten die voorzien waren tot en met 19
april uit te stellen naar een latere datum.
 Sluiting lokale dienstencentra tot en met maandag 13 april;
 Sluiting woonzorgcentra voor bezoekers tot en met zondag 19 april. Bezoek zal enkel toegestaan
worden voor palliatieve bewoners en onder strikte begeleiding. Bezoekers met symptomen als
hoesten, koorts >37.5° zullen de toegang worden geweigerd.
 De meeste stadsgebouwen sluiten tot en met 3 april 2020: gemeenschapscentra (Genadedal,
Bosstraat, Vlierbeekveld, Bruul ...), zwembaden en sporthallen, 30CC (Schouwburg, Minnepoort,
Romaanse poort, Wagehuys, Predikherenkerk), Museum M, bibliotheken en stadsarchief, stadhuis
(huwelijken gaan wel door), abdij van Park, PARCUM,…
 Alle cafés en restaurants sluiten de deuren tot en met 3 april.
 Er gelden sterk verminderde bezoekregelingen voor ziekenhuizen.
Alle evenementen worden afgelast. Volgende evenementen specifiek gericht op senioren:
 26 maart: Algemene vergadering van 10-12u in de Romaanse Poort
 27 maart: Lenteconcert LSMV (Leuvense senioren muziekvereniging) van 15-17u in 30CC/Minnepoort
 27 maart: overleg ‘Dag van de mantelzorg’ 14-17u bij LDC Seniorama
 30 maart: overleg seniorenmaand 14-16u in zaal Verrusalem, stadskantoor
 31 maart: stuurgroep Dementievriendelijk Leuven 14-16u in zaal Coutereel, stadskantoor
Maak samen een verschil:
Vele ontmoetingsmomenten gaan niet meer door. Samen kunnen we zorgen dat we met elkaar in contact
blijven en er voor elkaar zijn. Sta hier ook eens stil bij die ene buur die je niet goed kent, die tante, nonkel,
vriend, kennis die je minder hoort of ziet. Bied waar mogelijk telefonisch je hulp aan.
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Maak met kleine dingen het verschil:
 een extra telefoontje,
 een tekening van de kleinkinderen in de brievenbus,
 een kaartje in de bus bij buren,
 een winkelboodschap voor de deur,…
Wens jij meer informatie over praktische zaken zoals maaltijden aan huis, boodschappen doen,….?
Maak jij je zorgen over iemand die geen netwerk heeft?
Telefoon: 016 27 27 72 van 8 tot 20 uur
Email: leuven.helpt@leuven.be
Website: www.leuven.be/leuvenhelpt
Heb je vragen over de actuele situatie in Leuven of wil je algemene informatie?
E-mail: corona@leuven.be
Website: www.leuven.be/coronavirus
Heb je algemene vragen over het coronavirus in België?
Telefoon: 0800 14 68 9
E-mail: info-coronavirus@health.fgov.be
Website: www.info-coronavirus.be
Contact senioreninspecteurs (bereikbaar van 8 tot 17u):
Telefoon: 0491 91 25 35
E-mail: pz.leuven.senioren@police.belgium.be
Hoogachtend
Op last van het college:
de algemeen directeur
Geertrui Vanloo

de burgemeester
Mohamed Ridouani

Anderen helpen tijdens de coronacrisis | Stad Leuven
Wat kan je doen om andere Leuvenaars te helpen tijdens de coronacrisis? En wat moet
je doen als je zelf hulp nodig hebt? De stad helpt om mensen bij elkaar te brengen.
www.leuven.be/corona-helpen
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