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Volg de gemeente
eindhoven op

Op de gemeentelijke website eindhoven.nl vind je actuele 

informatie over de maatregelen rondom het coronavirus in 

Eindhoven. Voor algemene informatie en het laatste nieuws kijk 

je op rijksoverheid.nl en voor gezondheidsvragen op de website 

van het RIVM. Of bel de landelijke informatielijn van de overheid: 

0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8.00 

tot 22.00 uur.

Actuele informatie  
over het coronavirus

Veiligheidsspecial 

Supertrots in 
een bizarre tijd

We maken met zijn allen een bizarre tijd door. Je werkt thuis, al-
leen of met je gezin. Of je werkt in een cruciaal beroep en wordt 
dagelijks geconfronteerd met (de gevaren van) het coronavirus. 
En ook als je niet (meer) aan het werk bent, allemaal ondergaan 
we de noodzakelijke maatregelen van de overheid. Die duren ze-
ker nog tot en met 28 april.

Het betekent nogal wat. Er komt dan ook heel veel informatie op ons 

af. Ik hoef je niet meer te vertellen dat je geen handen mag schudden 

of afstand moet bewaren. Dat weten we inmiddels. 

In deze speciale uitgave van Eindhoven Dichterbij lees je meer over 

de gevolgen van deze crisis voor onze veiligheid. En hoe we daar op 

z’n Eindhovens mee omgaan: SAMEN! Daar ben ik supertrots op.

Jammer genoeg zijn er nog mensen die deze crisis niet serieus ne-

men. Of er zelfs misbruik van maken. Daar zet de gemeente, samen 

met allerlei partners in de stad, stevig op in.

Ik spreek mijn grote dank uit aan alle mensen die keihard werken 

om deze crisis te lijf te gaan. Dankjewel medisch personeel, politie, 

handhavers, leerkrachten, hulpverleners, schoonmakers en alle an-

deren die hun steentje bijdragen. 

Samen houden we onze stad veilig. In alle opzichten. Zorg voor jezelf 

en voor elkaar. En spreek elkaar aan. Dan komen we er in Eindhoven 

samen doorheen. 

John Jorritsma, burgemeester

Dak- en thuislozen:  
blijf zoveel mogelijk binnen…
Voor sommige mensen is het niet vanzelfsprekend 
dat er een thuis is waar je kunt verblijven. Dan gaat 
het natuurlijk over dak- en thuislozen. De gemeen-
te, Springplank040, Neos, Leger des Heils en de 
Straatdokter hebben de handen ineen geslagen om 
ook in deze moeilijke tijd voor deze groep te zorgen 
voor voor een veilige en gezonde leefomgeving.

Dak- en thuislozen kunnen terecht in de maatschappe-

lijke opvang. Normaal gesproken is deze opvang alleen 

’s nachts geopend, maar nu zijn de opvanglocaties aan 

de Barrierweg, de Bellefroidlaan en de Mathildelaan 

dag en nacht geopend. Zo kunnen dak- en thuislozen 

ook overdag binnen blijven. 

Extra locaties en quarantaine-units
Omdat niet alle opvanglocaties groot genoeg zijn om 

steeds minimaal anderhalve meter afstand te hou-

den en er meer mensen gebruik kunnen maken van de 

nachtopvang, is het aantal opvanglocaties tijdelijk uit-

gebreid. Ook zijn er quarantaine-units geopend. Daar 

kunnen dak- en thuislozen met coronaverschijnselen 

in isolatie verblijven. Ze worden gecontroleerd door de 

Straatdokter. Zo wordt er alles aan gedaan om de kans 

op besmetting zo klein mogelijk te maken.

Babbeltrucs: laat niemand 
zonder afspraak binnen
Criminelen komen steeds met 
nieuwe babbeltrucs om mensen 
geld afhandig te maken of te be-
roven. Een tijdje terug kwamen 
nep-verpleegkundigen bij senio-
ren aan de deur, zogenaamd om 
bloed af te nemen. En nu is er 
weer nieuwe babbeltruc: ‘zie-
kenhuismedewerkers’ die bij ou-
deren aanbellen en proberen bin-
nen te komen om onderzoek te 
doen naar het coronavirus. 

Net zomin als een verpleegkundige 

onaangekondigd bij je thuis bloed 

komt afnemen, komt er ook geen 

medewerker van het ziekenhuis 

bij je aan de deur om te onderzoe-

ken of je het coronavirus onder de 

leden hebt. Zorgverleners komen 

nooit onaangekondigd bij je langs. 

Laat daarom niemand zonder af-

spraak binnen. Trap er niet in, doe 

zo snel mogelijk de deur dicht en 

meld het voorval bij de politie. 

Boodschappen doen
Oplichters kunnen zich ook voor-

doen als vrijwillige hulp. Zo grijpen 

ze de coronacrisis aan om langs 

deuren te gaan en ouderen aan te 

bieden om boodschappen te doen. 

Vervolgens trekken ze de pinpas 

van het slachtoffer leeg. Vraag 

daarom altijd om een legitimatie-

bewijs, geef nooit je pinpas mee 

en betaal pas bij aflevering. Nog 

beter is het om gebruik te maken 

van hulp uit je directe omgeving: 

familie, buren of vrienden of de 

thuisbezorgservice van de super-

markt. Kijk voor meer informatie op 

politie.nl bij het thema babbeltruc.

Corona is geen grap!
Je zult maar een puber zijn en van de ene op de andere dag thuis 
moeten zitten. Voor de jongeren niet fijn en voor ouders is het ook 
wennen om je kinderen alle dagen om je heen te hebben. Toch is 
thuisblijven bittere noodzaak. Corona is geen grap! Gelukkig begint 
deze boodschap onder jongeren steeds beter door te dringen.

Verreweg de meeste Eindhovena-

ren houden zich aan de maatrege-

len. Er zijn ook mensen, vooral jon-

geren, die zich domweg ‘vergissen’. 

Tijdens het voetballen of ontmoe-

tingen op straat zijn zij er zich niet 

altijd van bewust dat je anderhalve 

meter afstand tot elkaar moet hou-

den. 

Coronafeestjes
Uitgangspunt van de gemeente is 

‘slim handhaven’. De boetes die de 

handhavers uitdelen bij overtre-

dingen zijn naar verhouding.  Helaas 

is er nog een kleine groep die moed-

willig ingaat tegen alle regels en 

hiermee letterlijk mensenlevens in 

gevaar brengt. Een voorbeeld hier-

van zijn de zogenoemde corona-

feestjes. Hiervoor geldt een zero- 
tolerance-beleid: deze groep wordt 

zonder pardon hard aangepakt. 

Zie je in jouw omgeving iets wat niet 

door de beugel kan? Geef dit signaal 

dan door via de contactpagina’s op  

dynamojeugdwerk.nl, burocement.nl  

of pitstop.nl. De handhavers kun-

nen namelijk niet overal tegelijk zijn 

én we doen het samen. 

  ‘Zuster Wilma’ aan het werk   

  op de quarantaine-unit van Neos.  

Internetcriminelen juist 
actief in crisissituaties

Internetcriminelen maken vaak gebruik van de ac-
tualiteit om mensen op te lichten. Zo springen ze 
ook in op de coronacrisis om op slinkse wijze per-
soonsgegevens te bemachtigen. Bijvoorbeeld via 
valse e-mails en nep-sms’jes of via malafide web-
sites en nep-apps. 

Een van de vormen van digitale oplichting is phishing. 

Phishing gebeurt via e-mail, WhatsApp en sms. Slacht-

offers worden bijvoorbeeld naar een valse website 

gelokt waar ze vervolgens hun bank- of andere inlog-

gegevens prijsgeven. Of ze maken geld over naar een 

fraudeur die zich voordoet als familielid. Klik niet op de 

links in deze berichten en verwijder ze direct. Twijfel je 

of een e-mail echt is? Kijk dan op fraudehelpdesk.nl.

Ransomware
Internetcriminelen grijpen de coronacrisis ook aan 

om computervirussen te verspreiden. Onlangs doken 

valse e-mails op, zogenaamd afkomstig van het RIVM. 

In de bijlage zou belangrijke informatie staan over het 

coronavirus. Open je de bijlage, dan wordt de compu-

ter besmet met kwaadaardige software. Vooral rans-

omware, die je persoonlijke bestanden versleutelt, is 

gevaarlijk. Dus: ga niet in op e-mails die van het RIVM 

of een andere autoriteit lijken te zijn. Zoek je betrouw-

bare informatie over corona, ga dan zelf naar de web-

site van de rijksoverheid of het RIVM.

Nep-webshops
Het Landelijk Meldpunt Internetoplichting van de poli-

tie ziet de laatste tijd dat meer mensen worden opge-

licht door malafide webshops die corona-gerelateerde 

producten, zoals mondkapjes, aanbieden. Je betaalt 

de producten wel, maar ze worden niet geleverd. Je 

herkent nep-webshops vaak aan het feit dat ze al-

leen een betaalmogelijkheid via een link aanbieden, in 

plaats van de normale betaalwijzen zoals iDEAL. Meer 

informatie vind je op politie.nl bij het thema phishing. 

Samen werken aan zorg, 
veiligheid en leefbaarheid
De gemeente werkt ook in deze tijd aan zorg, veiligheid en leefbaarheid 

in de stad. Zo spreken de handhavers, samen met de politie, inwoners en 

ondernemers in de stad aan op de regels die nu gelden. Ze controleren op 

de sluiting van horecagelegenheden, social distancing en het deurbeleid 

van supermarkten.

Niet alleen handhavers en politie zijn actief in de stad. De gemeente on-

dersteunt ook mensen die door de huidige omstandigheden in de proble-

men komen. Denk aan de opvang van daklozen of mensen die eenzaam 

zijn. Intussen zijn ook tal van spontane initiatieven in de stad tot bloei 

gekomen. Initiatieven van Eindhovenaren voor Eindhovenaren, allemaal 

bedoeld om inwoners die het moeilijk hebben een helpende hand te toe 

te steken. 


