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Vragen en antwoorden 
1. Van de voedselbank Veldhoven hebben wij begrepen dat zij ook in de problemen komen doordat 

distributiecentra niet meer leveren. Voordat er op landelijk niveau een oplossing komt, kan nog wel 

even duren. Waarschijnlijk zitten ze morgen al zonder pakketten. Kan de gemeente Veldhoven, net 

als in andere gemeenten, iets doen met het verstrekken van supermarktbonnen? Hierdoor kan de 

hoogste nood opgevangen worden. 

 

Zojuist heb ik de voorzitter van de Voedselbank gesproken: Peer Willemse. Hij geeft aan dat de 

voedselbank in Veldhoven (nog) niet in problemen zit. Deze week heeft de Voedselbank Veldhoven 

van verschillende horecazaken voedsel gekregen. Dit zijn echter vooral kort-houdbare producten, 

waardoor deze zo snel mogelijk worden uitgedeeld via de voedselpakketten. De Voedselbank maakt 

zich daarom wel zorgen over de continuïteit van de aanwas van het voedsel nu er enorm gehamsterd 

is/wordt. Iedere donderdagochtend vernemen zij van het distributiecentrum Eindhoven (waar 

Veldhoven onder valt) hoeveel voedsel er beschikbaar is om uit te delen. Waar de afgelopen periode 

ruim voldoende voedsel werd aangeleverd, vermoeden zij dat dit snel zal verminderen. De 

Voedselbank Veldhoven probeert daarom de pakketten per direct minder groot te maken om zo de 

eigen voorraad aan te vullen. De Voedselbank heeft namelijk een magazijn met eigen voorraad, zodat 

zij ook in mindere tijden voedselpakketten kunnen uitleveren. Deze voorraad is wel beperkt. Peer 

geeft aa  dat, a eer de aa le eri g a uit de distri utie e tru  totaal stopt, er og zo’  4 eke  
geleverd kan worden vanuit eigen voorraad. Het signaal dat de Voedselbank morgen zonder 

pakketten zou kunnen zitten, is dus niet correct door de voorraad die zij hebben.  

 

Op landelijk niveau wordt inderdaad gelobbyd voor maatregelen voor de voedselbank: artikel klik. 

Gezien de voorraad van de Voedselbank in Veldhoven  en de discussies  die op landelijk niveau wordt 

gevoerd, zijn de supermarktbonnen nog niet ter sprake gekomen. De gemeente houdt nauw contact 

met de voedselbank om de aanwas van voedsel te monitoren. 

 

(Het kan zijn dat dit signaal is ontstaan, omdat in Tilburg het distributiecentrum is gesloten vanwege 

de aangescherpte RIVM-maatregelen. Hier een artikel met meer informatie. De goederen worden 

direct naar de lokale voedselbanken gebracht)  

 

2. Scholen spelen nog wel een rol in de opvang van kinderen uit gezinnen die door de overheid 

aangewezen zijn als beroepen die onmisbaar zijn voor de hulpverlening etc. Er is ook een groep 

kinderen die in een moeilijke thuissituatie zitten. Waarschijnlijk zijn deze kinderen bekend bij de 

gemeente. Is hier aandacht voor? Zo ja, worden zij ook opgevangen op de scholen. Zo nee, kan de 

gemeente Veldhoven hier iets voor organiseren? 

 

Hier is zeker aandacht voor. Gebruikmaken van de nood kinderopvang is nu helaas niet toegestaan. 

Het is van vitaal belang voor de gehele samenleving dat kinderen, waarvan tenminste 1 ouder, een 

cruciaal beroep uitoefent of hier ondersteunend aan is, gebruik kunnen maken van de 

kindernoodopvang. Wij begrijpen dat dit in sommige situaties heel lastig is, maar de strijd tegen het 

corona-virus is prioriteit 1 en daarbij hoort strikte naleving van de landelijke maatregelen.  

Ons zorgteam is dusdanig ervaren dat men per casus op zoek gaat naar alternatieve oplossingen 

waarbij de veiligheid van het kind centraal staat. Hiervoor kan men terecht bij externe partners als 

Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming. 

 

3. Wij nemen aan dat er overleg is met de verzorgings- en verpleeghuizen over de situatie. Zijn zijn in 

lockdown en dat kan voor problemen zorgen mbt de verzorging van deze kwetsbare groep mensen. 

Welke maatregelen zijn er genomen om de noodzakelijke zorg te kunnen blijven geven? 

 
Nederland neemt steeds strengere maatregelen om verspreiding van het coronavirus 

zoveel mogelijk te voorkomen. Zorginstellingen volgen hierin de richtlijnen van de 

overheid, de GGD, de Veiligheidsregio en de branchevereniging ActiZ. Allereerst staat 

https://www.foodholland.nl/nieuws/artikel.html?id=221459
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/voedselbank-tilburg-kan-magazijn-niet-meer-gebruiken-vanwege-maatregelen-tegen-coronavirus~a1e0832f/


voorop dat de veiligheid van de cliënten, medewerkers en vrijwilligers 

worden  gewaarborgd.  

Bij Oktober is een crisismanagementteam actief. Dit team houdt zich bezig met alle 

besluitvorming en acties rondom preventie van het coronavirus.  

Oktober zorgt voor de juiste informatie richting cliënten en mantelzorgers. 

  

Als gemeente hebben wij hier in geen verantwoordelijkheid. 

Wel worden wij op de hoogte gehouden van de maatregelen door de zorginstelling 

worden genomen. 

 
 


