Dorpsraad
Kreileroord
Nieuwsbrief
001/2021
HOLLANDS KROON
Zoals zondag al door bronnen rondom het kabinet werd verteld gaat de 1.5 meter regel verdwijnen
en komt daarvoor in de plaats het coronatoegangsbewijs.. Deze gaat op 25 september in. Iedereen
die naar de horeca, wedstrijden, theater, bioscopen of concerten wil gaan moet een
coronatoegangsbewijs kunnen zien in de vorm van de QR-code of een papieren versie.
Zo kan de horeca weer op maximale capaciteit open en zijn alle evenementen toegestaan. Inmiddels
hebben bijna 13 miljoen mensen minimaal één vaccinatie gehad. Ruim 11 miljoen mensen zijn volledig
gevaccineerd. Het aantal mensen dat met COVID-19 in het ziekenhuis en op de IC is opgenomen is
stabiel. Het overgrote deel van positief geteste en opgenomen patiënten is nog ongevaccineerd. De
vaccinatiegraad is nu hoog genoeg om de verplichte 1,5 meter afstand overal op te heffen, maar nog niet
hoog genoeg om dit zonder voorwaarden te doen. Alleen met een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad
kunnen alle maatregelen worden losgelaten, de kwetsbare mensen in de samenleving worden beschermd
en blijft iedereen toegang tot zorg hebben. In november beoordeelt het kabinet de resterende maatregelen.
Hollands Kroon Corona update

waarom er wel eens bakken blijven staan
Je bak zit vol en je wilt van je afval af. Je zet de bak keurig op de juiste tijd buiten.
’s Avonds rol je je bak terug en merk je dat hij nog vol zit. Heel vervelend
natuurlijk. ‘Waarom is mijn bak niet geleegd’, vraag je je af. Dat kan verschillende
oorzaken hebben.
geparkeerde auto's

Om de bakken veilig, goed en op tijd te kunnen legen, is het belangrijk dat wij
goed bij de bakken kunnen komen. Het wordt onze chauffeurs helaas niet altijd
makkelijk gemaakt. Soms zorgen geparkeerde auto’s ervoor dat we de bakken
niet (veilig) kunnen legen. De doorgang is dan te smal waardoor het risico op
schade aan geparkeerde auto’s groter wordt. Onze chauffeurs rijden vaak nog
een rondje en proberen de bakken later op de dag te legen wanneer de
doorgang vrij is. Je helpt ons door je auto alleen in de vakken te parkeren en de
omgeving van de bakken vrij te houden.
vervuiling in de bak

Wanneer de chauffeur merkt dat er afval in de bak zit, dat er niet in hoort (zoals
restafval in de plasticbak) dan kan je bak ook blijven staan. Wij controleren de
inhoud van de bak omdat we ervoor willen zorgen dat waardevolle grondstoffen
behouden blijven. Wanneer een bak teveel vervuild is, wordt het afval alsnog
verbrand en dat is zonde. Wanneer er iets in de bak zit wat er niet in hoort, vind
je meestal een hangkaart met de reden waarom de bak niet is geleegd.
binnen de lijntjes

Ook blijven er bakken staan die buiten een streep staan. Vaak staan er strepen
op de tegels waarbinnen de bakken moeten staan. Die staan daar met een
reden; zo kan de vuilniswagen er goed bij. Zo kunnen wij veilig ons werk doen en
is je bak op tijd geleegd.

Iedere dinsdag avond wordt er in het MFC de doorbraak weer les gegeven aan
iedereen die de Nederlandse taal wil of moet leren.
De Dorpsraad Kreileroord had als wens om aan alle inwoners, van buitenlandse
afkomst, een cursus Nederlands aan te bieden. Het ROC Noord Holland levert 2
leeraren en deze worden ondersteund door vrijwilligers uit ons dorp Kreileroord.
Dit doet men nu al 8 jaar. Maar ook voor laaggeletterden is er een mogelijkheid
om Nederlands te leren lezen en schrijven.
Alle verenigingen beginnen weer langzaam met hun activiteiten. Zodra hier meer
over bekend is wordt dit hier vermeld.

Deze nieuwsbrief wordt regelmatig op de website van de Dorpsraad Kreileroord
gezet. Mocht u zelf informatie hebben die gedeeld kan worden in deze nieuwsbrief
stuur dan een email aan redactie Dorpsraad Kreileroord

