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Noodopvang kinderen van ouders in vitale- en cruciale beroepen.
Beste ouder(s) of verzorger(s),
Van donderdag 19 maart tot 6 april zijn alle scholen en kinderdagverblijven gesloten.
De gemeente is verantwoordelijk voor noodopvang en organiseert dit samen met de scholen en
kinderopvangcentra. Deze opvang is alleen bedoeld voor ouders die werken in vitale beroepen en op
géén andere wijze de opvang voor hun kinderen kunnen organiseren.
We hebben samen de taak om te zorgen dat de noodopvang goed georganiseerd blijft: dus doe
hierop alleen een beroep als het niet anders kan. De nieuwe maatregelen van het Kabinet vragen om
grote aanpassingen, van ons allemaal, en we willen dat onze inwoners met een vitaal beroep hun
onmisbare werk kunnen blijven doen.
Wat betekent de sluiting voor u?
Als in uw gezin één ouder een vitaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te
vangen. U bent dan dus zelf verantwoordelijk voor de opvang. Dit mede om extra besmettingsgevaar
te voorkomen. Ga met uw werkgever in gesprek over een oplossing als u verlof of andere
maatregelen moet nemen. Slechts als u écht op geen enkele andere manier opvang kunt regelen,
kan een beroep worden gedaan op de noopvang.
Kinderen met symptomen volgens de richtlijnen van het RIVM kunnen vanzelfsprekend geen gebruik
maken van de noodopvang.
Waar wordt de tijdelijke noodopvang ingericht?
Kinderen van 0 tot 4 jaar worden (vooralsnog) in Nederweert opgevangen op de bestaande
kinderopvangorganisaties. Kinderen in de leeftijd tussen 4 en 12 jaar worden opgevangen binnen
schoollocaties, op deze locaties vindt ook de naschoolse opvang plaats. We willen het aantal
leerlingen per opvanglocatie laag houden om verspreiding van het virus te voorkomen.
Voor praktische vragen en meer informatie kunt u terecht bij uw vertrouwde school of
kinderopvangorganisatie. Doe dat bij voorkeur telefonisch en houd er rekening mee dat de
wachttijden langer kunnen zijn dan u gewend bent.

Staat hier links een ‘digitaal waarmerk’? Dat betekent dat deze brief digitaal gewaarmerkt is. Het waarmerk toont aan dat de
brief bij gemeente Nederweert gemaakt is en daarna niet is gewijzigd (gemanipuleerd). U kunt het waarmerk controleren op
www.nederweert.nl/waarmerkchecker.

Wij benadrukken dat er sprake is van een noodmaatregel en dat de wijze van opvang etc. kan
wijzigen als maatregelen van de Rijksoverheid, omstandigheden en/of ontwikkelingen rondom het
Coronavirus dit noodzakelijk maken.
Door samen verantwoordelijkheid te blijven nemen en geen onnodige risico’s te nemen, kunnen de
vitale en cruciale beroepen hun werk blijven doen. We vragen iedereen om daar zoveel mogelijk aan
bij te dragen.
Wij rekenen op uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,
De burgemeester,
B.M.T.J. (Birgit) Op de Laak

Wethouder onderwijs en kinderopvang,
P.C.G. (Peter) Koolen
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