
Gemeente Zandhoven zorgt voor mondmaskers

Gemeente en OCMW Zandhoven gaat elke inwoner voorzien van een gratis mondmasker. De gemeente 
gaat deze mondmaskers aan huis leveren. Aangezien de wachttijden momenteel oplopen doet de 
gemeente een warme oproep om alvast zo veel mogelijk mondmaskers te maken in afwachting van de 
aankomende bestelling. 

Op vrijdag 24 april beslist de Nationale Veiligheidsraad dat mondmasker verplicht gedragen 
moeten worden op het openbaar vervoer, dit is verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar. Ook 
bedrijven waar de social distancing niet gegarandeerd kan worden zijn mondmaskers voor 
het personeel verplicht. Het dragen van een mondmasker in een openbare ruimte werd ook 
aangeraden maar is niet verplicht. 

Als gemeente voerde we reeds voor de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad onderzoek naar 
mondmaskers, wat zijn de mogelijkheden, verschillende kwaliteiten,.... Over dit onderzoek hebben 
we dan ook openlijk gecommuniceerd naar onze burgers in afwachting van de beslissing van de 
Nationale Veiligheidsraad. 

Iedere inwoner van Zandhoven zal een mondmasker thuis geleverd krijgen. De timing staat nu 
gepland rond half mei omwille van de talloze bestellingen van de verschillende lokale besturen. 
Veel mensen maken reeds zelf mondmaskers, waarvoor dank! Wij willen deze initiatieven 
verder ondersteunen door een gemeentelijk verdeelpunt in te richten. Maak zo veel mogelijk 
mondmaskers en bezorg je creaties aan ons. Het patroon kan je terugvinden op www.
maakjemondmasker.be. Wij willen jullie logistiek ondersteunen en zorgen voor voldoende stof en 
linten. Je kan steeds met je vragen terecht bij de dienst Onthaal via 03 41 016 20.
Inschrijven kan via www.zandhoven.be/inschrijvingen of via 03 410 16 20. 

Het vrijwilligersnetwerk van de gemeente dat opgezet werd om onze inwoners te helpen en te 
ondersteunen zal ingezet worden om een brief in alle postbussen te steken. In deze brief vinden  
de inwoners alle nodige informatie in verband met de mondmaskers. 

Van zodra de bestelling is toegekomen zal de gemeente hierover communiceren. 

Dienst Communicatie
03-410 16 69

communicatie@zandhoven.be
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#### Einde persbericht ####

Noot voor de pers

Voor meer informatie kan je contact opnemen met 
Iris Van Cutsem | Dienst Noodplanning | 03 410 16 37 | iris.vancutsem@zandhoven.be 
Rani Verschueren | Dienst Communicatie | 03 410 16 69 | communicatie@zandhoven.be 

Extra beelden 

Deze beelden mogen gebruikt worden om uw artikel verder aan te vullen. 
Beelden kunnen gedownload worden. Klik hier!
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https://www.zandhoven.be/beleid-en-bestuur/diensten/communicatie/pers/

