GESPOT

GEDICHTENDAG
Ook in de donkere najaarsdagen viel er in Ronse heel wat te beleven. Winterlicht, het sfeervolle kerstevenement
op de Grote Markt, werd duidelijk gesmaakt. De Bommelsfeesten brachten weer een prachtige en vrolijke
avondstoet voort en Gedichtendag zorgde voor een behoorlijke streep cultuur. Meer van dat...
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HOUTBOUWHANDEL
EURABO GAAT AL DERTIG
JAAR VOOR DUURZAAMHEID
“Hoogkwalitatieve bio-ecologische
houtbouw- en isolatiematerialen, met
deskundig advies voor vakman en
consument”: daar staan de 20 medewerkers van Eurabo dagelijks garant
voor. Houtbouwhandel Eurabo vond
meer dan 30 jaar geleden zijn roots
in de Beekstraat in Ronse en breidde
in 2012 uit met een vestiging aan de
rand van het Gentse havengebied.
Eind 2018 verhuist het bloeiende bedrijf naar bedrijventerrein Pont-West.
Eurabo onderscheidt zich in de sector door resoluut te kiezen voor duurzaamheid. Gedelegeerd bestuurder
Peter Suys legt uit waarom duurzaamheid hem nauw aan het hart ligt en
wat dit precies betekent.

Welke diensten en producten
biedt Eurabo aan?

parketvloeren, isolatiemateriaal, kurkproducten… Het gaat steeds om producten van hernieuwbare oorsprong.”

Peter Suys: “Eurabo spitst zich toe op
hout en houtafgeleiden. Wij leveren
aan de bouwsector maar ook particuWat houdt bio-ecologische houtlieren die bouwen
bouw precies in?
of verbouwen, kunPeter Suys: “Wij
nen bij ons terecht.
werken uitsluitend
ALS DIE PRINCIPES
Wij zijn gespecialimet gecertifieerd
IN JE DNA ZITTEN EN
seerd in houtconhout. Al onze proJE BENT EEN BEETJE
structie. Dat is een
ducten dragen het
vrij gespecialiseerEIGENZINNIG ZOALS IK, FSC- of PEFC-label.
de tak die gepaard
Dit betekent dat al
DAN VIND JE JE PUBLIEK ons hout afkomgaat met heel speWEL, EN OMGEKEERD. stig is uit duurzaam
cifieke producten
en kennis. Mensen
beheerde bossen.
kunnen ook bij ons
Van in het begin
aankloppen voor constructiehout,
hebben wij ons consequent aan die
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Ik ben samen met mensen van het
grotendeels uit Polen, Oostenrijk en
Wereld
Natuur Fonds nog in de paDuitsland en deels uit de Scandinavische landen. Als het mogelijk is, halen we
rochiezaaltjes van Vlaanderen gaan
het hout uit Europese landen. Dit heeft
spreken over het FSC-label. Dat was
te maken met transport, dat uiteraard
begin jaren ’90. Was dat moeilijk?
Tja, er was weinig
heel belastend is. Niet
aanbod maar er
alle houtsoorten zijn
DUURZAAM
was ook weinig
dichtbij verkrijgbaar,
denk maar aan tro- BOSBEHEER IS BOEIEND vraag. Er bestond
pisch hardhout voor
MAAR OOK COMPLEX. e e n e v e n w i c h t .
ramen en deuren bijAls die principes in
JE BETAALT ER WEL
voorbeeld. Daarvoor
je DNA zitten en je
DEGELIJK EEN PRIJS
gaan we wel naar
bent eigenzinnig,
Afrika. De moeilijkheid
zoals ik, dan vind je
VOOR, MAAR DAT
is dat er veel boom
MOET OOK ALS JE NIET je publiek wel, en
omgekeerd. Het
soorten beschikbaar
ZOMAAR
DE
BOSSEN
gezondheidsverzijn, maar slechts
UIT
GROEILANDEN
WIL
een deel commercihaal speelt vaneel interessant is. Als
daag een grote rol.
LEEGROVEN
je bomen wil rooien,
Dat gaat dan over
moet je ook wegen
producten zoals lijaanleggen om erbij te kunnen. Daarbij
men of verven zonder toxische toesneuvelen heel wat bomen die eigenlijk
voegingen of isolatiemateriaal zonder
niet bruikbaar zijn. Om die niet verloren te
schadelijke dampen. Tegenwoordig
laten gaan, gaan we die opwaarderen.
biedt iedere houthandelaar wel iets
Ze worden thermisch behandeld zodat
van ecologische producten aan. De
ze bestand worden tegen schimmel en
vraag is immers sterk gegroeid. Maar
vervorming door vocht. Daardoor kunbedrijven die 100 procent die kaart
nen we dat hout toch valideren. Dit is
trekken, zoals wij dat doen? Zo zijn er
niet veel.”
interessant voor de lokale bevolking: niets
gaat verloren.”
norm gehouden en we dragen daar
ook alle gevolgen van. Duurzaam
bosbeheer is boeiend maar ook complex. Hout aankopen is moeilijker als
je het wil doen met respect voor het
milieu en de eigenaars van de natuurlijke bronnen. Je betaalt er wel
degelijk een prijs voor, maar dat moet
ook als je niet zomaar de bossen uit
groeilanden wil “leegroven”. Ik vind
het belangrijk dat de lokale bevolking kan meegenieten van wat de
grondstoffen opbrengen en duurzaam
bosbeheer houdt ook in dat bossen
hernieuwd worden.”

Was het in de beginjaren niet moeilijk om mensen warm te krijgen voor
de ecologische principes?
Peter Suys: “Eurabo was pionier.

Van waar komt het hout dat jullie
gebruiken?
Peter Suys: “Ons constructiehout komt
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Trekken jullie die focus op duurzaamheid door in het hele bedrijf?
Peter Suys: “Zeker. Wij zijn bijvoorbeeld een coöperatieve. Iedere
vennoot kan maar 10 procent van

de stemmen hebben. Zo ontstaat
een gezonde manier om met geld
en macht om te gaan. Je mag nog
zo bevlogen zijn… Als er geld in het
spel komt, ontstaat er een risico. Wij
maken er een punt van om intern
heel correct met geld om te gaan.
Redelijkheid en transparantie staan
daarbij voorop. Ik geloof dat je alleen daarop kunt bouwen.”

voor bouwheren of andere professionals. Wij geven traditioneel ook
gastcolleges aan toekomstige ingenieurs en binnen de opleiding houttechnologie. Evengoed ontvangen
wij kinderen uit het lager onderwijs
om hen warm te maken voor technische beroepen.”

Jullie hechten veel belang aan
het doorgeven van kennis.

Peter Suys: “Wij gebruiken momenteel
door plaatsgebrek twee magazijnen
in de Ninovestraat. Dat is uiteraard
niet handig. Op Pont-West kunnen
we dit verhelpen. Bovendien wordt
in de realisatie van Pont-West rekening
gehouden met een aantal duurzaamheidsaspecten, wat past binnen onze
filosofie. Pont-West zal ook voordelen
met zich mee brengen qua bereikbaarheid en toegankelijkheid van
het bedrijf.”

Peter Suys: “Ook dat is terug te
brengen tot duurzaamheid. We willen gericht luisteren naar de noden
van een klant om hem juist te kunnen adviseren over zijn materialen
en de toepassing ervan. Op die manier worden er geen nodeloos dure
materialen gebruikt. De bouwsector heeft geen al te beste naam als
het over zorgzaamheid en planning
gaat. Daar willen wij tegenin gaan.
Wij krijgen jaarlijks meer dan 1.000
mensen over de vloer voor vormingen. Meestal gaat het om kortdurende vormingen van enkele dagen,

Waarom gaan jullie naar PontWest?

Meer info: dienst Lokale Economie,
055 23 27 29, economie@ronse.be
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PONT-WEST
Het bedrijventerrein Pont-West is gelegen langsheen de Doorniksesteenweg
en heeft een totale oppervlakte van
48 ha.
Onder impuls van de Stad Ronse realiseert SOLVA hier een bedrijventerrein,
waarbij de maatschappelijke functies
zoals tewerkstelling, esthetisch en architecturaal aantrekkelijk bouwen, het
gebruik van milieuverantwoorde materialen en technieken, duurzame bedrijfsvoering en ook betaalbaar duurzaam
groenbeheer aan bod komen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen
met Solva.
Contactpersoon: Koen De Mesel,
Joseph Cardijnstraat 60, 9420 Erpe-Mere,
053 64 65 25, koen.de.mesel@so-lva.be

DUURZAAMHEID
SAMEN ENERGIE BESPAREN MET STEUN VAN DE OVERHEID
Renovatiepremie
Met de renovatiepremie steunt de Vlaamse Overheid eigenaars die een eigen woning van minstens 30 jaar oud willen
renoveren. De premie is gekoppeld aan inkomensvoorwaarden en kan aangevraagd worden voor vier categorieën:
structurele elementen (funderingen, muren…), dakwerken,
buitenschrijnwerk en technische installaties. De premie wordt
berekend per categorie en bedraagt 20 of 30% van de in
aanmerking te nemen factuurbedragen. Voor elke categorie van werken moet er minstens een factuurbedrag zijn van
€ 2.500 (excl. BTW). Het maximumbedrag van de premie bedraagt € 10.000. Je kan het aanvraagformulier terugvinden
op www.wonenvlaanderen.be of www.premiezoeker.be.

De helft van de huizen in Vlaanderen dateert van
voor 1970 toen woningen nog helemaal niet werden
geïsoleerd. Om de renovatiegraad van het Vlaams
woningpatrimonium op te drijven en om de energieprestaties van de woningen sterk te verbeteren, hebben
de Vlaamse Overheid en diverse sectororganisaties uit
de bouwwereld de handen in elkaar geslagen en een
renovatiepact afgesloten. De uiteindelijke ambitie is om
tegen 2050 elk huis of appartement even energiezuinig
te maken als een energetisch performante nieuwbouwwoning van vandaag. Een ambitie die broodnodig is in
de strijd tegen de klimaatverstoring en die tevens de
enige garantie biedt op energieonafhankelijkheid en
een betaalbare energiefactuur. Om deze doelstelling
te halen, heeft de Vlaamse Overheid een aantal nieuwe initiatieven opgestart in verband met energiezuinig
wonen en bouwen.

Meer info: dienst Omgeving, 055 23 27 70, omgeving@ronse.be

Energielening aan 2% voor energiebesparende maatregelen
in je woning
Via SOLVA (Intergemeentelijk Samenwerkingsverband) kan
je een goedkope lening aanvragen om energiebesparende
maatregelen in je woning uit te voeren. Wie zijn woning wil
isoleren, de stookketel wil vervangen, superisolerende beglazing wil plaatsen of andere energiezuinige investeringen
wil doen, heeft daar niet altijd het budget voor beschikbaar.
Daarom kan je nu via SOLVA tot € 10.000 lenen aan 2% intrest. De lening wordt terugbetaald op 5 jaar. Voor bepaalde
(kwetsbare) doelgroepen is de lening renteloos en kan er
dus geleend worden aan 0%.

Renoveren? Doe het dan meteen goed. Benoveer!
Wie verstandig is, “BENOveert”! Dit nieuwe werkwoord
staat voor “beter renoveren”. Waarom wachten om
aan de BENOvatie van je woning te beginnen? Hoe
sneller je BENOveert, hoe sneller je profiteert van de vele
voordelen die een geBENOveerde woning te bieden
heeft: een lagere CO2-uitstoot en een lagere energiefactuur, een hoger wooncomfort en een hogere
waarde voor je woning. Wens je alles te weten over
BENOveren en hoe je dat best aanpakt, surf dan naar
www.energiesparen.be/ikBENOveer en bestel de gratis
brochure “BENOveren: Wat, waarom en hoe?”

Meer info: www.so-lva.be of dienst Mobiliteit & Duurzaamheid,
055 23 27 76 duurzaamheid@ronse.be
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NIEUW ZWEMBAD
De bouw van het nieuwe zwembad in Ronse werd toegewezen aan Bouwconsortium Pellikaan. Zij zullen samen
met architectenbureau’s B2A1 en VenhoevenCS en onderhoudsfirma Veolia een prachtig nieuw complex realiseren op de sportzone, naast de huidige sporthal ’t Rosco. Het ontwerp van Pellikaan overtuigde het stadsbestuur
door de stijlvolle integratie van het zwembad in de sportzone.
Het zwembad wordt een aantrekkelijk open en transparant gebouw dat perfect aansluit op de bestaande sportinfrastructuur, functioneel verbonden door een glazen tussengebouw. Daglicht en transparantie zijn belangrijke
aspecten in het ontwerp, dat wordt gedragen door een eenvoudig principe: één groot luifeldak waaronder (en
waarop) alle zwembadfuncties gegroepeerd zullen zijn.

WEDSTRIJDBAD MET TRIBUNE EN
RECREATIEF GEDEELTE

Het wedstrijdbad is 20,5 m breed en 25 m lang. Het is voorzien van een beweegbare bodem van 8 m breed en 25 m
lang en die instelbaar is van 0 m tot 2 m diepte. Het diepe
gedeelte (2 m) van het wedstrijdbad kan van het ondiepe gedeelte gescheiden worden door een beloopbare
scheidingswand. In het wedstrijdbad is plaats voor 8 wedstrijdbanen of 10 trainingsbanen. Het zal een multifunc
tioneel sportief gebruik mogelijk maken voor verschillende doelgroepen: kinderen die leren zwemmen, senioren,
aquagymmers, baantjeszwemmers, het schoolpubliek…
Bezoekers hebben vanuit de patio (deels ingericht als buitenterras) en de cafetaria een perfect zicht op alle baden.
De huidige cafetaria van de sporthal wordt uitgebreid
en zal door de centrale ligging tussen de sporthal en het
zwembad het levendige hart van het hele sportcomplex
worden. Vanuit de cafetaria is er ook rechtstreeks toegang
tot de tribune van het wedstrijdbad. Zo hoeven bezoekers
het zwemgedeelte niet te betreden.

Het zwembad zal bestaan uit een wedstrijdbad en een
recreatief gedeelte. De inrichting van het recreatief deel
is interessant voor alle leeftijdscategorieën. Voor de allerkleinsten komt er een apart bad van 20 cm diep. In dit
bad zijn ‘bedriegertjes’ en ‘stepping stones’ opgenomen
die geschikt zijn voor de kleintjes.
Het speelwater voor de wat oudere kinderen bevat ook
‘stepping stones’ en heeft een verloop van 40 cm naar
60 cm. Dit bad bevat een regendouche, drie bruisbulten
en een waterval uit het plafond. In dit deel staan ook de
spuiten en fonteinen waarmee kinderen kunnen spelen.
Boven de recreatiebaden hangt de spectaculaire glijbaan.
Deze glijbaan is 50 m lang en bevindt zich volledig in het
gebouw. Er is ook een brede familieglijbaan opgenomen
in het recreatiegedeelte.
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LAAGDREMPELIG EN DUURZAAM

voor elke sporter of recreant. De start van de bouwwerken
is gepland eind 2017.

Er werd bij het ontwerp sterk ingezet op duurzaamheid
en toegankelijkheid. Duurzaamheid wordt in brede zin
toegepast: waterhergebruik, doordacht gebruik van materialen, dynamische signalisatie van de gerealiseerde
prestaties van het gebouw, minimalisering van energetische noden door compact en doorgedreven geïsoleerd
nieuwbouwvolume en optimalisatie van daglicht.

Meer info: dienst Sport, 055 33 99 22, sport@ronse.be

CURSUS HOGER REDDER IN RONSE
Op 10 september 2017 gaat in het zwembad van Ronse
een cursus “Hoger Redder” van start. Hiermee wil de stad
Ronse gemotiveerde redders klaarstomen die later ook
ingezet kunnen worden tijdens drukke momenten in het
nieuwe zwembad. De cursus bevat vakken als “redding
theorie”, “redding praktijk”, “EHBO” en “reanimatie”. Het
totale pakket omvat 64 lesuren en kost € 230. De plaatsen
zijn beperkt, dus tijdig inschrijven is de boodschap.

Er wordt tenslotte ook bijzondere aandacht besteed
aan toegankelijkheid: laagdrempeligheid, flexibel gebruik voor een diversiteit aan gebruikers zoals gezinnen
met jonge kinderen of ouderen en personen met een
handicap. Dit geldt niet enkel voor het zwembad maar
ook voor de cafetaria, het onthaal, de signalisatie en
de tribune. Het nieuwe zwembad, mooi geïntegreerd in
de sportsite, zal een grote aantrekkingskracht uitoefenen

Heb jij interesse? Ga dan eens kijken op www.sport.vlaanderen.be/sportbegeleiders.
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KORT NIEUWS
STRENGERE CONTROLES PARKEERVERBOD
BIJ RUIMEN STRAATKOLKEN
Twee maal per jaar worden alle straatkolken in de stad geruimd. Een straatkolk is
een rooster langs de kant van de straat dat dient om regenwater af te voeren. Een
straatkolk heeft een verdiept gedeelte waarin zand, bladeren en ander straatvuil
kunnen achterblijven. Regelmatig moet dit geruimd worden om een goede afvoer
van regenwater te verzekeren en overstromingen te vermijden. Om de straatkolken
goed te kunnen ruimen, geldt een parkeerverbod aan de straatkant van de kolken.
Dit parkeerverbod wordt steeds vaker niet nageleefd. In overleg met de politie heeft
het stadsbestuur beslist om voortaan strenger op te treden tegen dit negeren van
het parkeerverbod en hiervoor parkeerboetes uit te schrijven of indien nodig te laten takelen. Let er in je eigen belang dus op dat je dit parkeerverbod niet negeert!

BIB HEEFT NIEUW REGLEMENT
De bibliotheek heeft sinds 1 januari 2017 een nieuw reglement. De gebruiker kan nu méér materialen uitlenen per lenerskaart.
Zo kunnen leners, naast 10 boeken, tegelijkertijd ook 10 tijdschriften of strips uitlenen. Kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen
kunnen daarbovenop ook nog AVM-materialen (cd’s, dvd’s...) ontlenen. In het vorige reglement kon dit pas vanaf 13 jaar. Nieuw
is ook dat kinderen onder de 12 jaar toegang hebben tot de pc’s en het internet in de bib. Hiervoor worden 2 pc’s voorzien in
de jeugdafdeling. De uitleentermijn van dvd-series verandert van 1 week naar 3 weken. De bibliotheek brengt leners voortaan
via mail op de hoogte dat een gereserveerd boek, cd of dvd klaar ligt in de bib. Heb je geen mailadres? Dan ontvang je je
berichten via brief. Ook het systeem van de boetes bij het te laat terugbrengen van ontleend materiaal wijzigt. Vanaf 1 januari
2017 worden de boetes berekend per dag te laat (en niet meer per week), zodat je als lener enkel betaalt voor die dagen dat
je te laat was. Het volledige reglement ligt in de bibliotheek ter beschikking of kan je downloaden op de website.

VRAAG TIJDIG JE
KIDS-ID AAN
Staat de vakantie voor de deur en ben
je van plan om met je kinderen een reisje
te maken naar het buitenland? Vergeet
dan niet dat kinderen een Kids-ID nodig
hebben voor reizen binnen Europa. Deze
Kids-ID kost € 7, is 3 jaar geldig en heeft
een leveringstermijn van 3 weken.
Als je te lang wacht met het aanvragen
van de Kids-ID moet je deze via een dure
spoedprocedure aanvragen. Gezien het
prijskaartje dat daaraan vasthangt (€ 115
of € 180), is dit geen aanrader!
Deze elektronische identiteitskaart voor
kinderen is een goed beveiligd reisdocument dat geldig is in Europa en enkele
andere landen. Het heeft trouwens ook
een telefoon-cascadesysteem waardoor
een verloren kind snel in contact kan
worden gebracht met zijn familie. Kom
minstens twee weken voor je vertrek naar
het buitenland met je kind en een geldige pasfoto naar de dienst Bevolking.

SCHEPENWISSEL IN HET COLLEGE
Sinds 1 januari is Tom Deputter (Open VLD) schepen van Openbare Werken
en Beheer van de Gebouwen en het Patrimonium en van de Begraafplaatsen. Hij volgt Rudi Boudringhien op. Tom Deputter: “Ik ben dankbaar
voor de unieke kans die ik krijg om
mee te werken aan het bestuur van
onze mooie stad Ronse. Het is uiteraard mijn bedoeling om het werk
van Rudi Boudringhien verder te zetten. Al van bij het begin voel ik me
gesteund door een zeer bekwame
Technische Dienst. Als Schepen van
Openbare Werken zijn er veel uitdagingen in de nabije toekomst. Naast
de grote infrastructuurwerken die ons
te wachten staan, zoals de Vrijheid,
het voltooien van de grote werken
aan de Veemarkt, de werken aan
Broeke, het zwembad enz. zal ik er
ook verder voor zorgen dat er veilige
voetpaden en wegen zijn.”
Spreekuur: wo van 14.30 u. tot 16.30 u.
en op afspraak: 055 23 27 06.

10

VRIJE TIJD IN RONSE

ZOMERPRET
Tijdens de paas- en de zomervakantie kunnen kinderen en
jongeren naar goede gewoonte
terecht op het speelplein of in één
van de toffe zomerkampen. Noteer
alvast in je agenda dat 11 maart
het inschrijvingsmoment is voor de
zomerkampen! Meer informatie
over alle mogelijkheden en een
overzicht van alle zomerkampen
vind je op www.ronse.be en in de
Kidsgids.

VRIJE TIJD IN RONSE
TAVI BUUNEKLAAKER

STRAFFE MADAMMEN:
LITERAIR GESPREK TUSSEN
SASKIA DE COSTER EN
LARA TAVEIRNE

DIGITALE DIASHOW:
REISREPORTAGES
TIROL EN ROEMENIË
wo 15.03.17 van 14 tot 17 u.
Dienstencentrum
De Hoge Winde
Bredestraat 256
055 20 70 73, hogewinde@ronse.be

BOEREN TROEF!
wo 15.03.17 van 19.30 tot 22 u.
Brouwerij De Keyser
Vormingplus Vlaamse Ardennen Dender vzw
Priessterstraat 13
stefaan.vanderbiest@vormingplus.be
Komische revue met toneel, zang,
dans en live muziek
van 18.02.17 tot 25.03.17
Zaal Christen Volksbond
Zonnestraat 27
www.theatervtv.be

NE ME QUITTE PAS
Dansvoorstelling Isabelle Beernaert
vr 03.03.17 en za 04.03.17
van 19.30 tot 22.30 u.
COC Ronse
Nieuwebrugstraat 2
isabellebeernaerteventbni.com
yannic.demeyer@skynet.be

BODEMORGANISMEN
IN DE TUIN

Literair gesprek waarin de vrouw
centraal staat.
wo 08.03.17 van 20 tot 22.30 u.
Brouwerij De Keyser
Priestersstraat 13
Inkom: € 5. Inschrijven kan via
ronse@demens.nu of 055 21 49 69
www.debranderij.be,
de.branderij@skynet.be

BEZOEK AAN PLANTENKWEKERIJ DE NACHTWAKER
IN MOORSLEDE
za 11.03.17 van 13 tot 17 u.
Tuinhier Ronse
Wijkcentrum, Spinstersstraat 35
patrick.ryckbosch@pandora.be

NIKOLAAS KENDE &
JOLENTE DE MAEYER
KREUZER SONATE

wo 08.03.17 en 15.03.17 van 19.30 tot 22 u.
Vormingplus Vlaamse
Ardennen-Dender vzw
CC De Ververij, Wolvestraat 37
stefaan.vanderbiest@vormingplus.be

vr 17.03.17 en 21.04.2017 vanaf 19 u.
Davidsfonds Ronse
Brouwerij De Keyser, Priestersstraat 13
www.davidsfonds.be
ronse@davidsfonds.net		

RONSE@THEMOVIES
za 18.03.17 om 20 u.
Davidsfonds Ronse
Brouwerij De Keyser, Priestersstraat 13
www.davidsfonds.be
ronse@davidsfonds.net

EEN SIERTUIN INRICHTEN
OM VAN TE SMULLEN
zo 19.03.17 van 9.30 tot 12 u.
Tuinhier Ronse
Wijkcentrum, Spinstersstraat 35
patrick.ryckbosch@pandora.be

zo 05.03.17 van 9.30 tot 12 u.
Tuinhier Ronse
Wijkcentrum, Spinstersstraat 35
patrick.ryckbosch@pandora.be

JE ZANGSTEM ONTDEKKEN

GEZELSCHAPSSPELLETJESAVOND

zo 12.03.17 van 11 tot 12 u.
CC De Ververij
Wolvestraat 37, 055 23 28 01
cultuur@ronse.be
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BRENG JE ACTIVITEIT IN VOOR
22 MAART 2017 VOOR DE
VOLGENDE EDITIE VAN INZICHT.
DAT KAN VIA
WWW.UITDATABANK.BE

IN DE KIJKER
VAKANTIE? OP HET SPEELPLEIN PAGADDERS NATUURLIJK!
Word animator
Speelse en creatieve jongens en meisjes vanaf 16 jaar, die zich tijdens de
vakanties graag inzetten om andere
kinderen een toffe tijd te laten beleven, kunnen als animator aan de slag
bij de speelpleinwerking Pagadders.
Kom gerust eens langs op de Jeugddienst voor meer informatie.

Op de stedelijke speelpleinwerking Pagadders kunnen kinderen en jongeren
van 4 tot 13 jaar terecht voor een dag
boordevol leuke activiteiten onder begeleiding van gebrevetteerde animatoren.

Er is speelpleinwerking Pagadders:

Er is opvang vanaf 7.30 u. De activiteiten starten om 9 u. en eindigen om 16 u.
waarna er opnieuw opvang voorzien is
tot 17.30 u.

-

-

tijdens de krokusvakantie van
maandag 27 februari tot en met
vrijdag 3 maart, in de gebouwen
van de Jeugddienst.
tijdens de paasvakantie van
maandag 3 april tot en met vrijdag 14 april, in de gebouwen van
het KSO Glorieux.

Om deel te nemen aan de speelpleinwerking Pagadders, moet je op voorhand inschrijven. Pas na de betaling van
de opvangperiode, is de plaats voor je
kind verzekerd.
Meer info over de werking, de prijzen en
de kortingsmogelijkheden met de VTPas,
vind je op www.ronse.be/jongeren/vakantie/speelplein

BUITENSPEELDAG “RONSE ROBBELT”
Woensdag 19 april wordt dé dag om
buiten te spelen. De Jeugddienst
maakt van de Grote Markt van Ronse
een énorm speelplein.
De Buitenspeeldag is het hoogtepunt
van een campagne die kinderen en
jongeren aanzet om buiten te sporten
en te spelen in hun woonomgeving.
Op de Grote Markt bouwt “The Outsider Club” een parcours met een ruim
assortiment aan activiteiten. Je kan
die dag komen “robbelen”, wat zoveel betekent als “van het ene in het
andere vallen”.

Deze woensdagnamiddag kunnen
kinderen en jongeren van 4 tot 14 jaar
van de ene activiteit naar de andere
activiteit hoppen en zoveel mogelijk
plezante impressies opdoen.
Voor de allerkleinsten is er een knutselhoek, een hinkelspel, een springkasteel en een parachutespel. De
iets oudere kinderen kunnen triken,
het speleohuisje verkennen of knots
hockey spelen. De grootsten kunnen
bamboesjorren, minifooting spelen, minikorfbal doen… En, voor de grootste
durvers is er een deathride voorzien!
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Een organisatie van de dienst Jeugd
i.s.m. The Outsider Club
@ Grote Markt: 15 u. tot 18 u.
Meer info: dienst Jeugd,
Grote Marijve 133, 9600 Ronse,
055 23 94 26.

PICTURALE
PICTURALE

2017:

DE ARCHIPEL VAN SEBASTIAAN VAN DONINCK

Op zaterdag 4 maart opent de 7e editie van Picturale Ronse
zijn deuren. Dit tweejaarlijkse illustratiefestival toont een overzicht van hedendaagse topillustratoren. Centraal in deze editie
staat het werk van Sebastiaan Van Doninck.
Sebastiaan is een succesrijk illustrator van meermaals bekroonde kinderboeken en tijdschriften. Hij publiceert wereldwijd met
vertalingen in onder meer het Taiwanees, Japans en Koreaans.
In de tentoonstelling “De archipel van Sebastiaan Van Doninck” zullen meer dan 100 originele tekeningen te zien zijn.
Het werk van Sebastiaan zal niet alleen te bekijken zijn in CC
De Ververij tijdens Picturale maar zal ook te bewonderen zijn
door een unieke gevelschildering in het centrum van Ronse. In
februari schilderde Sebastiaan immers zijn favoriete personage
“De Kat” aan het kruispunt Engelsenlaan en Fabriekstraat.
Naast de solotentoonstelling van Sebastiaan toont Picturale
nog drie andere exposities. “Prima” is een hommage aan de
vorige zes laureaten. “Jonge talenten” toont de resultaten
van de wedstrijd voor startende illustratoren. De “Gevestigde
waarden” tenslotte brengt het werk van een 35-tal professionele illustratoren. Uit deze laatste kiest een professionele jury
de laureaat van editie 2017. Ook de bezoeker kan stemmen
en zo mee de winnaar van de publieksprijs bepalen.
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OPENING 4 MAART
Het openingsweekend gaat van start met een vertelfestival op zaterdag 4 maart om 13 u. aan CC De Ververij.
Aansluitend zal om 16 u. de gevelillustratie van Sebastiaan
Van Doninck worden onthuld op de hoek Fabriekstraat/
Hoogstraat en om 17 u. is iedereen uitgenodigd op de
vernissage van de tentoonstelling met onder meer de bekendmaking van de winnaar en eregast voor de editie 2019
en de prijsuitreiking aan de “Jonge talenten.”

TENTOONSTELLING
De tentoonstelling “De archipel van Sebastiaan Van Doninck”
is te bezoeken in CC De Ververij van 5 maart tot 1 april, op ma,
di, do en vr van 13 u. tot 16 u., op wo van 13 u. tot 20 u. en op
za en zo van 13 u. tot 18 u. De tentoonstelling is kindvriendelijk
en doorheen het parcours zijn er doe- of belevingsopdrachten
voor kinderen vanaf 4 jaar. In samenwerking met de dienst
Cultuur en enkele ervaren gidsen wordt een boeiend wandelparcours uitgestippeld langsheen alle gevelillustraties in
het stadscentrum. Meer info via toerisme@ronse.be.
www.picturale.be of post@picturale.be

JEUGDBOEKENMAAND
JEUGDBOEKENMAAND:

1 - 31

MAART

2017

De Jeugdboekenweek breidt uit naar
een maand en valt nu bijna helemaal
samen met Picturale. De Jeugdboekenmaand loopt van 1 tot 31 maart en
gaat over het thema “M/V/X: je bent
wie je bent.” Het thema geeft geen
antwoorden maar stelt open vragen. In
de Jeugdboekenmaand presenteert de
bib een mooi programma.
Tekenwedstrijd
Alle kinderen van het 1ste leerjaar tot het
2de middelbaar kunnen deelnemen aan
een tekenwedstrijd. Maak een tekening
op A3 over hoe je jezelf ziet of hoe je
er zou willen uitzien (dromen mag!). De
tekeningen kunnen in de bib binnengebracht worden ten laatste op 19 april.

SPELEN

LUISTEREN EN KIJKEN

WORKSHOPS MET ILLUSTRATOREN

In de bib kan klassikaal een jeugdboekenmaandspel gespeeld worden en
de leerlingen worden getrakteerd op
lezingen van jeugdauteurs. Voor de
meest enthousiaste klas is er een multimediaal (of boeken)pakket voorzien.

De Jeugdboekenmaand start met een
voorleessessie op woensdag 1 maart om
14.30 u. voor kinderen van 5 tot 9 jaar en
op donderdag 2 maart is er een filmnamiddag. Om 14.30 u. wordt de film “De
Indiaan” getoond voor kinderen vanaf
6 jaar en hun (groot)ouders. Om 17 u.
volgen kinderen “Billy Elliot” in zijn zoektocht naar zichzelf (ondertiteld en 12+).

Tijdens de laatste week van de Jeugdboekenmaand kunnen alle leerlingen
van het 2e leerjaar kennismaken met
een illustrator van jeugdboeken. Tom
Schoonooghe, Kristof Devos en Seppe Van den Berghe komen langs om
een paar workshops te begeleiden. De
workshops vinden plaats in CC De Ververij en linken de bib aan de Picturale.

Online kan iedereen meespelen. ”Iedereen leest” werkte daarvoor een
10-tal opdrachten uit. Ook in de bib
kan je dit spel spelen op een tablet.

Meer info: Bibliotheek, 055 23 28 62,
bibliotheek@ronse.be,
www.jeugdboekenmaand.be
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VRIJE TIJD IN RONSE
STEFAAN BLACKE:
CREATIONISME IN EUROPA
di 21.03.2017 van 20 tot 22 u.
VC De Branderij
Zuidstraat 13
www.debranderij.be
de.branderij@skynet.be

NACHT VAN DE GESCHIEDENIS:
DE ANDERE BACH
di 21.03.17 vanaf 20 u.
Davidsfonds Ronse
Brouwerij De Keyser, Priestersstraat 13
www.davidsfonds.be
ronse@davidsfonds.net

DE SMAAK VAN ZEEZOUT –
LITERAIR EN FILOSOFISCH
ZONDAGSAPERITIEF
Muzikaal omkaderde voorstelling van
het poëzieboek “De Smaak Van Zeezout”
zo 26.03.17 van 10.30 tot 12.30 u.
VC De Branderij
Zuidstraat 13
www.debranderij.be
de.branderij@skynet.be

REPAIR CAFE RONSE

DE PARELS VAN ZUID-AMERIKA
Reisimpressies door Gregory Lewyllie
di 18.04.17 om 20 u.
Davidsfonds Ronse
Brouwerij De Keyser
Priestersstraat 13
www.davidsfonds.be
ronse@davidsfonds.net

LEREN WERKEN MET
JE SMARTPHONE
do 20.04.17 en do 27.04.17 van
9.30 tot 12 u.
Vormingplus Vlaamse Ardennen Dender vzw
Bibliotheek Ronse
stefaan.vanderbiest@vormingplus.be

EEN GEZOND ONTBIJT
wo 22.03.17 van 8 tot 9 u.
Dienstencentrum De Hoge Winde
Bredestraat 256
055 20 70 73, hogewinde@ronse.be

FILMVOORSTELLING
EL ABRAZO DE LA SERPIENTE

DAVIDSFONDS RONSE QUIZT
zo 26.03.17 van 11 tot 17 u.
LETS Vlaamse Ardennen vzw
Leerpunt, Vanhovestraat 36
www.repaircafe.be
repaircaferonse@gmail.com

PROMOTIEDAG
VETERANEN LEOPOLD III

do 23.03.17 van 20 tot 23 u.
Brasserie De Harmonie
Grote Markt 10
www.debranderij.be
de.branderij@skynet.be

BEZOEK BROUWERIJ ROMAN
za 25.03.17 van 13 tot 17 u.
Tuinhier Ronse
Wijkcentrum, Spinstersstraat 35
patrick.ryckbosch@pandora.be

Jaarlijkse algemene ledenvergadering met feest en eetmaal
zo 9.04.17 om 10.45 u.
Salons Remington
Politieke Gevangenenstraat 32
K.V.V.K.L.III Ronse
pauwelsfred@scarlet.be

GELEIDE BOSBELEVING
IN HEYNSDAELE
do 13.04.17 om 14 u. en om 18 u.
Provincie Oost-Vlaanderen
Provinciaal Instituut Heynsdaele
Eisdale 1

za 22.04.17 om 19 u.
Davidsfonds Ronse
OLC - KSO Glorieux
Glorieuxlaan 30
€ 20 inkom. Inschrijven verplicht
www.davidsfonds.be
ronse@davidsfonds.net

SIERGRASSEN
zo 23.04.17 van 9.30 tot 12 u.
Tuinhier Ronse
Wijkcentrum, Spinstersstraat 35
patrick.ryckbosch@pandora.be

OMNISPORT 55+
Iedere di van 10 tot 11 u.
Sporthal ’t Rosco
Leuzesesteenweg 241
Gemeentebestuur Maarkedal,
dienst Vrije Tijd
055 33 46 52, vrijetijd@maarkedal.be

BRENG JE ACTIVITEIT IN VOOR
22 MAART 2017 VOOR DE
VOLGENDE EDITIE VAN INZICHT.
DAT KAN VIA
WWW.UITDATABANK.BE
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DE RONDE
ZATERDAG

1

APRIL : RONDE VOOR WIELERTOERISTEN

Op zaterdag 1 april mag Ronse de deelnemers aan de Ronde van Vlaanderen
voor Wielertoeristen verwelkomen. Dit
jaar gebeurt de bevoorrading van de
renners op de parking aan de oude
Sint-Martinuskerk (achter het stadhuis,
bij De Passage). Wees die dag dan ook
extra voorzichtig in het centrum van de

stad. Dit zal immers extra drukte met zich
meebrengen. Ook de prominenten die
de Ronde van Vlaanderen rijden maken een tussenstop op de Grote Markt.
In de loop van de voormiddag worden
ex-wielrenners, bv’s en politici verwacht
in het stadhuis.

WIELERWEDSTRIJDEN
DOOR RONSE
Wo 22.03.17:
“Dwars door Vlaanderen”
Vr 24.03.17:
“E3-prijs Vlaanderen - Harelbeke”
Za 01.04.17:
“Ronde van Vlaanderen voor Wielertoeristen”
Zo 02.04.17:
“Ronde van Vlaanderen voor vrouwen”
Zo 02.04.17:
“Ronde van Vlaanderen voor mannen”
Za 08.04.17:
“Ronde van Vlaanderen voor Beloften”
Za 15.04.17:
“Driebergenprijs”
Zo 23.04.17:
“E3-prijs Harelbeke – Junioren”
Zo 25.05.17:
“Omloop der 3 provincies – Junioren”

ZONDAG 2 APRIL: DE RONDE
VAN VLAANDEREN

EVENT-DORP

Zondag 2 april wordt de “echte” Ronde van Vlaanderen gereden, een jaarlijkse
hoogdag voor de wielerliefhebbers. Met maar liefst vijf doortochten op het grondgebied van Ronse, kan je het gebeuren van dichtbij meemaken!

VROUWEN
1e doortocht aan de Ninoofsesteenweg - Kanarieberg om 13.49 u.
2e doortocht aan de Oudestraat om 14.04 u.

MANNEN
1e doortocht aan de Berchemsesteenweg om 12.50 u.
2e doortocht aan de Ninoofsesteenweg – Kanarieberg
om 14.32 u. en Berchemsesteenweg om 14.45 u.
3e doortocht aan de Ommegangstraat om 15.26 u.
en Oudestraat om 15.33 u.

Op 2 april vind je in het Malanderpark
het event-dorp, waar je alles kan volgen op groot scherm. Eten en drankjes
zijn te bekomen in de bar.
Iedereen welkom!
In het centrum van Ronse is er heel wat
parkeergelegenheid. Je kan er gebruik
maken van de gratis shuttlebussen van
De Lijn, om naar de Oudestraat of de
Kruisstraat te komen. De shuttlebus stopt
dit jaar ook aan het Malanderpark.
Info en uurregeling kan je terugvinden
op www.rondevanvlaanderen.be
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VOORJAAR

2017

Sinds half januari is de nieuwe kalender “voorjaar 2017” beschikbaar.
Wil jij graag het uitgebreide programmaboekje ontvangen? Vraag
dit dan aan via cultuur@ronse.be.
Wolvestraat 37
Za 11.03.17 (19 u.):

EVENEMENTENKALENDER

2017

Vrouwendag

Zo 12.03.17 (11 u.):

Nikolaas Kende en & Jolente De Maeyer
“Kreutzer Sonate”

Za 18.03.17 (20 u.):

John Snauwaert Trio feat.
Katrien Van Opstal “Take love easy”

2 APRIL

RONDE VAN VLAANDEREN

Ma 20.03.17 (20 u.):

Collectief Theater Hart
“Mozes, wij komen uit de zee”

19 APRIL

BUITENSPEELDAG

Zo 26.03.17 (15 u.):

De Trawanten & Pianoduo Vleugelslag
“Brieven aan Doornroosje”

28 APRIL - 7 MEI

WAK

10 JUNI - 19 JUNI

ZOMERKERMIS

11 JUNI

FIERTELOMMEGANG

19 JUNI

BRADERIE

1 JULI

SIERK MASJIEK

11 JULI

VLAAMSE FEESTDAG

JULI & AUGUSTUS

BRUULCONCERTEN

Do 30.03.17 (20.30 u.): Compagnia Cecilia “Chet” met Tom Vermeir
29.04.17 tot 07.05.17: Week van de Amateurkunsten
Za 29.04.17:(20 u.):
Zuidstraat 19
Vr 24.03.17 (20 u.):
Za 22.04.17 (20 u.):

Bram De Looze “Piano e Forte”

The Misses Big Stuff Band
“Walking a mile in Aretha’s shoes”
Joost van Hyfte “Crisiskok”

Sint-Hermescrypte
Zo 23.04.17 (16 u.):

Psallentes o.l.v. Hendrik Vanden Abeele

Sint-Martinuskerk
Za 22.04.17 (20 u.):

Capella Pratensis o.l.v. Stratton Bull

25 & 26 AUGUSTUS

RONSE OPSCENE

Ensemble Currende “Le Vergine”
o.l.v. Erik Van Nevel

2 SEPTEMBER

BEVRIJDINGSFEESTEN

9 & 10 SEPTEMBER

SEPTEMBERFEESTEN

10 SEPTEMBER

OPENMONUMENTENDAG

17 SEPTEMBER

RONSE RUN

OKTOBER

HOTONDCROSS

20 OKTOBER

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING

Zo 23.04.17 (18 u.):

22 OKTOBER – 1 NOVEMBER WINTERKERMIS
19 NOVEMBER

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN

15 - 16 – 17 DECEMBER

KERSTMARKT

DECEMBER

GROTE PRIJS TEKENKUNST

KORT NIEUWS
GROEPSAANKOOP
SANERING STOOKOLIETANKS
Stookolietanks die niet meer in gebruik zijn moeten volgens de regels
van de kunst verwijderd of buiten
gebruik gesteld worden. In het
beste geval wordt de tank leeggepompt, gereinigd en verwijderd. In
andere gevallen is verwijderen niet
mogelijk om bijvoorbeeld stabiliteitsredenen, en dan moet de tank
professioneel gereinigd en opgevuld worden.
Door het organiseren van een
groepsaankoop voor het saneren
van oude stookolietanks wil het
stadsbestuur samen met SOLVA
mensen helpen om een tank buiten
gebruik te stellen.
Een groepsaankoop heeft voordelen: je moet zelf niet gaan zoeken
naar een firma, je moet geen offertes vragen, je krijgt professionele
begeleiding en advies en je hebt
de garantie dat je een interessante prijs krijgt. Dit project is opgestart
in het voorjaar 2016 en wordt verlengd tot eind maart 2017.
Heb je interesse?
Schrijf je dan voor eind maart in:
tanksanering@so-lva.be

“BOTERVLOOTJES EN CO” KUNNEN GRATIS
NAAR HET RECYCLAGEPARK
Sinds 1 januari 2017 kan je in het recyclagepark gratis terecht met gesorteerd
zacht plastic, de zogenaamde “Botervlootjes en co.” Het gaat dus om een
nieuwe gratis fractie, naast de fracties piepschuim, plastic folie, bloempotten
en plantentrays die al gratis aangeboden mochten worden.
Wat mag er in de inzamelmodule “Botervlootjes en co”?
þ Plastic bakjes van groenten en fruit
þ Plastic bakjes en schaaltjes van kaas en vleeswaren
þ Botervlootjes
þ Kuipjes (bv. van smeerkaas)
þ Yoghurtpotjes en andere potjes van zuivelproducten
þ Dozen van plastic (bv. van roomijs)
þ Klein speelgoed
Wat mag er niet bij:
ý Folie (voor de inzamelmodule “plastic folie”)
ý mix harde plastics (bv. emmer)
ý PET flessen (voor de PMD-zak)

OVERLAST DOOR
RATTEN, DUIVEN OF
ZWERFKATTEN
Heb jij in jouw buurt last van ratten, wilde duiven, zwerfkatten, steenmarters
of wilde kippen? Voor de bestrijding van ongedierte heeft de stad Ronse een
overeenkomst met RATO vzw.
Overlast door ratten, duiven of zwerfkatten meld je best zo snel mogelijk aan de
stad via info@ronse.be, 055 23 27 12 of aan de balie van het stadhuis. Er wordt
dan iemand van RATO naar je huis gestuurd. De specialisten van RATO bekijken
samen met jou de situatie en stellen een actieplan op. Dit kan gaan van het
uitzetten van vallen tot het geven van tips om overlast te voorkomen. Zij helpen
je ook om na het bezoek de acties verder op te volgen.
Voor zwerfkatten werd samen met de dierenartsen van Ronse een project uitgewerkt. Deze dieren kunnen immers niet naar een asiel. Ze zijn te wild en kunnen
niet meer tam gemaakt worden. Sterilisatie of castratie is de enige efficiënte en
diervriendelijke oplossing. Gedurende twee nachten wordt in de tuinen van de
mensen die willen meewerken een vangkooi gezet. De gevangen katten - als
het zwerfkatten zijn - worden naar de dierenarts gebracht. Zijn ze gezond dan
worden ze gesteriliseerd of gecastreerd. Dieren die te ziek zijn krijgen een spuitje.
Elk jaar zijn er 6 vangcampagnes: in februari, maart, april, juni, september en
november. Behandelde katten worden terug vrijgelaten in de buurt waar ze
werden gevangen. Dit heeft een reden: als een kat weg is, komt haar plaats
vrij. Het is beter dat deze plaats ingenomen wordt door een behandelde kat
dan dat er nieuwe katten komen. Katten zijn bovendien ook nuttig: ze vangen
ratten en muizen of roven nesten van stadsduiven leeg…
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MILIEU
RONSE TEKENT VOOR MINDER CO 2

Europese Burgemeestersconvenant ondertekend
De steden Ronse, Zottegem en Geraardsbergen en de gemeenten
Maarkedal, Brakel, Zwalm, Lierde,
Herzele, Sint-Lievens-Houtem, Lede,
Erpe-Mere, Haaltert en Denderleeuw
ondertekenden op 27 januari het Europese Burgemeestersconvenant. Ze
engageren zich om tegen 2030 de
CO2-uitstoot op het volledige grondgebied met minstens 40 procent te
verminderen ten opzichte van 2011.

Ze zullen inzetten op energiezuinig en
comfortabel wonen en bouwen, hernieuwbare energie, milieuvriendelijke
mobiliteit, duurzaam ondernemen,
het promoten van duurzame en lokale voeding en een doordachte
ruimtelijke planning met groene en
levende dorpskernen. Prioritair is ook
de aanpak van de eigen gemeentelijke gebouwen, het wagenpark en
de openbare verlichting. Daarnaast
worden maatregelen uitgewerkt om
de gevolgen van de klimaatverandering te temperen, zoals erosie, wateroverlast, hitte en droogte.
Samen met de Provincie, streekintercommunale Solva en Streekoverleg
Zuid-Oost-Vlaanderen wordt in 2017
een nulmeting en een klimaatactie-
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plan opgemaakt. Inwoners, handelaars, scholen, bedrijven, verenigingen en landbouwers worden daarbij
betrokken. De zogenaamde nulmeting geeft weer hoeveel CO2-uitstoot
er is op het grondgebied van de stad,
vanwaar die CO2 vooral komt (gebouwen, industrie, mobiliteit, landbouw & natuur) en via welke acties
het meest CO2-winst te halen is tegen
een redelijke kost.
Zingem, Oudenaarde, Kluisbergen,
Ninove en Aalst ondertekenden het
Burgemeestersconvenant al eerder
en werkten elk een actieplan uit. Dat
maakt dat in totaal 18 gemeenten
in het zuiden van onze provincie de
handen in elkaar slaan om de klimaatverandering aan te pakken.

Werk mee aan een klimaatgezond
Zuid-Oost-Vlaanderen
Ook jij kan je steentje bijdragen, bijvoorbeeld door je woning energiezuinig te maken, de auto wat vaker
te laten staan of bewust te kiezen
voor producten uit de regio. Als we
met velen tal van kleine en grote
inspanningen leveren, wordt een
klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen een haalbare kaart. De stad
hoort graag jouw engagement en
jouw mening op één van de participatiemomenten die in het komende jaar georganiseerd zullen
worden.

Wat is er aan de hand?
Wetenschappers zijn het er over
eens: de klimaatverandering is een
feit. De gevolgen zijn het meest
voelbaar in het Zuiden, maar ook
daarbuiten wordt men geconfronteerd met langere droogteperiodes
of extreme regenval. Om rampzalige gevolgen te beperken moet de
wereldwijde stijging van de temperatuur onder de 2°C blijven.
Alle menselijke activiteiten zorgen
voor uitstoot van broeikasgassen.
De bekendste daarvan is CO2. Een
groot deel van die uitstoot wordt
door natuurlijke processen terug
opgenomen, maar de mens stoot
meer broeikasgassen uit dan de
aarde kan opnemen. Daardoor
stijgt de gemiddelde aardtemperatuur en verandert het klimaat.
De gevolgen van deze klimaatverandering zijn nu al voelbaar met
extreem weer, overstromingen,
groeiende woestijnen, voedselonzekerheid, enzovoort.

Meer info: dienst Mobiliteit en
Duurzaamheid, 055 23 27 76,
duurzaamheid@ronse.be

www.ikbenklimaatgezond.be
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FIETSKOERIER FIETST
5 JAAR VOOR
STADSBESTUUR
Sinds februari 2012 fietst Roeland
Deriemaeker door weer en wind
voor de stad Ronse met allerhande
verzendingen. Hij gebruikt hiervoor
een ruime rugzak en twee fietstassen. De stad was destijds op zoek
naar een meer efficiënte postverdeling tussen het stadhuis en de
“buitendiensten” (cultuurcentrum,
bibliotheek, sportdienst, jeugddienst, werkplaatsen...), de politie
en het OCMW. De stad was snel
overtuigd dat de fietskoerier hiervoor de efficiëntste oplossing was.
Dit vormde meteen ook een opportuniteit om volop te gaan voor een
duurzame en slimme mobiliteit.
Vijf jaar later is stad Ronse zeer
tevreden over de samenwerking.
Wekelijks fietst de fietskoerier zo’n
8 km tussen de verschillende stadsdiensten voor de postverdeling.
De laatste vijf jaar fietste hij in het
totaal 1.152 km, goed voor 230 kg
minder CO2-uitstoot.
www.fietskoerier-fietslicht.be

BUDGET 2017
Jaarlijks bepaalt de stad Ronse het budget op basis van het goedgekeurde meerjarenplan.
Het budget wordt opgedeeld in verschillende posten waarvan we er hier enkele in beeld brengen. Elk jaar investeert
de stad ook. Zo zit in de kost voor Toerisme de renovatie van de Hoge Mote tot een volwaardig bezoekerscentrum. En
de kosten voor het nieuwe zwembad? Die worden gespreid over de komende jaren en zullen vanaf 2018 in het budget
opgenomen worden. Het totale budget vind je onderaan in de tabel. Verdeel je het budget per soort, dan zien we
dat 42% gaat naar personeelskosten, 40% naar werkingsmiddelen, 16% naar goederen en diensten en 2% zijn andere
kosten. Meer informatie kan je bekomen bij de Financiële Dienst van de stad.

Politie

Wegen

€ 4,1 miljoen

€ 4,1 miljoen

Cultuur
€ 1,1 miljoen

Parken en
plantsoenen
€ 1,1 miljoen

Brandweer
€ 0,6 miljoen

Recyclagepark
€ 1,5 miljoen

Bibliotheek
€ 1 miljoen

Evenementen
€ 0,3 miljoen

Jeugd
€ 0,5 miljoen

TOTAAL BUDGET 2017 PER THEMA
Onderwerp
Afval, water- en milieubeheer

2,3

Algemeen bestuur

6,7

Sport

Algemene financiering

0,4

€ 1 miljoen

Cultuur en vrije tijd

4,6

Leren en onderwijs

2,6

Ondernemen en werken

0,6

Veiligheid

5,0

Wegen en mobiliteit

1,4

Wonen

4,7

Kinderopvang
€ 0,2 miljoen

in miljoen €

Zorg en opvang

Toerisme

TOTAAL

€ 1,6 miljoen
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7,0
35,3

OMGEVINGSVERGUNNING
Integratie van stedenbouwkundige en milieuvergunning
Tegen 1 juni 2017 verenigt en vervangt
de omgevingsvergunning de stedenbouwkundige vergunning en de
milieuvergunning. De omgevingsvergunning komt er als antwoord op de
vraag naar vlottere procedures. Het
nieuwe instrument moet ook leiden
tot meer rechtszekerheid en betere
besluitvorming.
De komst van de omgevingsvergunning hervormt het vergunningenlandschap grondig. Door de integratie
van beide vergunningen worden
tegelijk zowel de stedenbouwkundige als de milieuaspecten van een
project beoordeeld. De aanvragen
worden ingediend bij één loket, het
Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is
efficiënter, bespaart tijd en leidt tot
betere besluiten.

teringen doen zonder rekening te moeten houden met de vervaldatum van
zijn vergunning. Toch blijft de inspraak
van de bevolking en de bescherming
van mens en milieu gewaarborgd. Zo
zal de overheid de milieuvoorwaarden
van bepaalde bedrijven evalueren
en krijgen burgers, adviesinstanties en
vergunningverlenende overheden ook
mogelijkheden om de milieuvoorwaarden te laten aanpassen. Ook het voorwerp en de duur van de vergunning
kunnen opnieuw bekeken worden.

Oplossingsgerichte vernieuwingen
Nieuw is de verplichting voor de overheden om voor bepaalde ingewikkelde
projecten op vraag van de initiatiefnemer een projectvergadering te organiseren. De mogelijkheid om de aanvraag
tijdens de procedure te wijzigen, moet
vermijden dat elk probleem tot het heropstarten van de procedure leidt. De
omgevingsvergunning staat dus ook
voor oplossingsgerichte vernieuwingen.

Voor onbepaalde duur

Digitaal

In tegenstelling tot de huidige milieuvergunning zal de omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd gelden. Zo
kan de vergunninghouder bedrijfsinves-

De aanvraag voor een omgevingsvergunning zal digitaal kunnen ingediend
worden. Ook de verdere behandeling
volgt een digitaal spoor. Dat draagt
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op zich nog eens bij tot vereenvoudiging en versnelling en stelt de behandelende diensten in staat te besparen
op inzet en papier.

Dienst Omgeving
Naar aanleiding van de omgevingsvergunning werden de stedelijke diensten
“Wonen, Bouwen & Milieu” samengevoegd tot de dienst “Omgeving”. Deze
dienst vind je terug in het gebouw op de
hoek van de Peperstraat met de Grote
Markt. Voor meer info over de omgevingsvergunning kan je terecht op www.
omgevingsloket.be.

Let op!
Hoewel de digitale omgevingsvergunning pas in juni in werking treedt, maken
mensen al wel gebruik van de “digitale
bouwaanvraag”. Het is bij het indienen
van een bouwaanvraag belangrijk dat
je na het digitaal ondertekenen door
alle partijen, ook nog op de knop “indienen” klikt. Dit wordt regelmatig vergeten
en heeft als gevolg dat de aanvraag
niet behandeld wordt.
Meer info: dienst Omgeving, 055 23 27 70,
omgeving@ronse.be

TOERISME
CREEPY CRYPTESPEL
Gezinnen, families en vriendengroepen vinden steeds vaker de weg
naar Ronse en de Vlaamse Ardennen. Daarom werd een kindvriendelijk parcours ontwikkeld in de
Crypte. De dienst Toerisme nam
jeugdauteur Peter Slabbynck onder
de arm en samen ontwikkelden ze
“’t Creepy Cryptespel”. Het werd
een leuk boekje met verschillende opdrachten. De stoere maar
lieve Gektor is de gids van dienst
en neemt de kids mee op sleeptouw. Kinderen komen tijdens de
ontdekkingstocht van alles en nog
wat te weten over de mooie crypte
en Sint-Hermes. Ze moeten vanzelfsprekend ook zelf aan de slag: doe, kijk- en denkopdrachten wisselen
elkaar af.

Kinderen vanaf 7 jaar kunnen samen
met mama, papa of grootouders op
ontdekkingstocht gaan in de Crypte.
Dit kan vanaf 1 maart iedere dag behalve op maandag.
Het “Creepy Cryptespel” werd mooi
uitgegeven in een boekje met potlood en kost € 3. Je kan het opdrachtenboekje kopen bij de dienst Toerisme of in de Crypte zelf.
Wat de Eiffeltoren is voor Parijs, is
de 11de eeuwse crypte onder de
Sint-Hermeskerk voor Ronse: een
bouwkundig hoogstandje! Tijdens de
middeleeuwen was de Crypte een
drukbezocht bedevaartsoord. De
Crypte is eigendom van de Kerkfabriek maar wordt beheerd door de
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dienst Toerisme van de stad.
In 2014 investeerde het stadsbestuur in
de herinrichting van de Crypte en in
meertalige audiogidsen. Dat de Crypte hierdoor aan aantrekkingskracht
wint is duidelijk. In 2016 bezochten
meer dan 7.000 toeristen uit binnenen buitenland de Crypte.
Wist je trouwens dat Ronsenaars gratis
toegang krijgen tot de Crypte? Misschien een leuk ideetje om tijdens de
paasvakantie eens samen met de kinderen of kleinkinderen een bezoekje
te brengen?
Meer info: Toerisme Ronse – Spanjaardenkasteel – Bruulpark, 055 23 28 16
www.visitronse.be, toerisme@ronse.be.

WELZIJN
“EVERYBODY HAPPY”: FILM OVER BURN-OUT
Het thema burn-out is niet meer weg te denken uit onze maatschappij en de media.
Burn-out is geen ziekte maar een syndroom. Het is een specifieke vorm van stress.
In beroepen waar je veelvuldig en intensief contact hebt met mensen, zoals in het
onderwijs, de gezondheidszorg en het management kan burn-out optreden. Burn-out
betekent letterlijk “opgebrand zijn.“ Er is geen energie meer, je voelt je emotioneel
kwetsbaar en je wil het liefst wegvluchten van je werk en andere verplichtingen.
Het zijn de meest gedreven en de vriendelijkste mensen die het eerst een burn-out
ontwikkelen.
Aan de hand van de film “Everybody Happy“ van Nic Balthazar kom je meer te
weten over burn-out. De film wordt ingeleid door Hilde Van Mele, psychologe in het
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) in Oudenaarde.
Wanneer: woensdag 22 maart 2017 om 19.30 u.
Waar: CC De Ververij, Zuidstraat 19, Ronse
Inkom € 5. Inschrijven kan via 055 20 70 73 of hogewinde@ronse.be

MINISYMPOSIUM: ALCOHOL EN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
BIJ OUDEREN
Er wordt weinig aandacht besteed aan drinken bij
ouderen, terwijl bekend is dat het aantal problematische
drinkers bij 55- en 65-plussers toeneemt. Met het
toenemen van de welvaart is het alcoholgebruik
onder ouderen de afgelopen jaren flink toegenomen.
Ongeveer 1 op 4 van alle Vlamingen tussen 55 en 75
jaar drinkt dagelijks alcohol. Daarbij komt nog dat
55-plussers doorgaans niet snel hulp zoeken voor hun
drankprobleem. De Hoge Winde organiseert op dinsdag
9 mei 2017 een minisymposium over alcoholgebruik en
geestelijke gezondheidszorg bij ouderen. Dit evenement
richt zich breed naar alle geïnteresseerden.

Programma:
- 13.30 u.: Inschrijvingen
- 14 u.: Sarah Reyntens (LOGO):
schets problematiek en cijfers
- 14.30 u.: Hilde Van Mele (CGG):
geronto-psycholoog
- 15.30 u.: pauze met koffie en versnaperingen
- 16 u.: Yvan Degroote over alcoholmisbruik bij 55+
- 17 u.: Receptie met alcoholvrije dranken,
gezonde snacks en broodjes
- Standenmarkt met o.a. Pisad, AA, SOS nuchter,
Ouderenmis(be)handeling, CGG, Logo gezond+
Wanneer: dinsdag 9 mei 2017 om 13.30 u.
Waar: Dienstencentrum De Hoge Winde,
Bredestraat 256, Ronse.
Inschrijven kan via 055 20 70 73 of hogewinde@ronse.be
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VERKEER
VERKEERSVEILIG FIETSEN
België is en blijft een fietsland. In België rijden 7 miljoen fietsen
op een populatie van 10 miljoen inwoners! Jammer genoeg
brengt dit ook ongevallen en slachtoffers met zich mee. Ondanks de dalende trend, waren vorig jaar nog 8.000 fietsers
betrokken in een verkeersongeval, waarbij ongeveer 90 doden te betreuren vielen. Voorkomen is beter dan genezen!

Gouden regels voor automobilisten
§ Fietsers zijn zwakke weggebruikers
Bestuurders mogen zwakke weggebruikers niet in
gevaar brengen en moeten hen in de meeste gevallen voorrang verlenen.
§ Hou een zijdelingse afstand van minstens 1 meter
tegenover fietsers
Voorbij gestoken worden door wagens, bussen en
vrachtwagens is voor fietsers een akelige ervaring.
De fietsers horen een snelle wagen aankomen en
worden dan rakelings voorbijgereden. Door de grote
luchtverplaatsing geeft dit het gevoel dat ze het
evenwicht verliezen. Nadien krijgt de fietser ook de
volle lading uitlaatgassen in zijn gezicht.
§ Fietsers hebben absolute voorrang in fietsstraten
Ze mogen de ganse breedte van de rijbaan gebruiken als het een straat is met éénrichtingsverkeer en
de helft van de breedte langs de rechterzijde als de
rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. Voertuigen mogen de fietsers niet inhalen. Zo is in Ronse de
Beekstraat sinds kort officieel een fietsstraat.

Gouden regels voor fietsers
§ Wees zichtbaar
Je zorgt er best voor dat andere weggebruikers je
snel opmerken. Maak gebruik van reflectoren en
lichten en vermijd donkere kleren.
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§ Wees assertief
Zoek oogcontact met de andere weggebruikers,
zo weet je zeker dat ze je gezien hebben. Steek je
arm uit als je wil inslaan, zo worden je voornemens
duidelijk voor de automobilisten.
§ Vergeet je fietshelm niet
Een fietshelm zorgt voor noodzakelijke bescherming.
De fietshelm is nog niet verplicht maar bij een ongeval
vermindert hij de kans op een hersenletsel met 85%.
§ Fietsen in groep
Voor groepen van meer dan 15 fietsers gelden afzonderlijke regels. Gebruik van het fietspad is niet verplicht.
Op een rijbaan zonder rijstroken mogen ze niet meer
dan een breedte gelijk aan die van één rijstrook (±3m)
en in geen geval meer dan de helft van de rijbaan
in beslag nemen. Op een rijbaan met rijstroken mag
enkel gereden worden op de rechterrijstrook. Groepen
van meer dan 50 fietsers moeten vergezeld worden
door minstens 2 wegkapiteins en 2 begeleidende auto’s (één vooraan en één achteraan).
§ Naast elkaar rijden
Fietsers mogen met maximum 2 naast elkaar op de
rijbaan rijden zowel binnen als buiten de bebouwde
kom en op voorwaarde dat er geen fietspad is. Zij
zijn verplicht in één enkele file te rijden “wanneer
het kruisen niet mogelijk is”, d.w.z. wanneer een tegenligger erdoor zou verhinderd worden. Buiten de
bebouwde kom moeten fietsers achter elkaar rijden
wanneer er langs achteren een voertuig nadert.
§ Pas op voor de dode hoek
Een extra gevaar voor fietsers is de dode hoek van
vrachtwagens, bussen en andere (hoofdzakelijk grote) voertuigen. Vooral wanneer deze naar rechts
willen afslaan, moeten fietsers extra voorzichtig zijn.

WIST JE DAT…
… fijn stof in de lucht gemeten kan worden door aardbeiplantjes? In maart 2017
zullen voor het project AIRbezen meer dan 10.000 aardbeiplantjes verdeeld worden in Oost-Vlaanderen. Die zullen het fijn stof – meer bepaald de uitstoot door
het verkeer – in de lucht meten. Twee maanden lang zullen de plantjes immers
fijn stof op hun bladeren verzamelen. De Universiteit Antwerpen zal die bladeren nadien analyseren. Ook in Ronse zullen ruim 150 plantjes verdeeld worden.
AIRbezen is een project georganiseerd door beweging.net en CM Oost-Vlaanderen in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, Vorming Plus en de provincie
Oost-Vlaanderen. Het AIRbezenproject wil zowel de mensen sensibiliseren over
de problematiek van fijn stof als de luchtkwaliteit van de volledige provincie in
kaart brengen.
Meer info: www.airbezen.be

STAD RONSE

Openingsuren stadhuis Ronse:

Stadhuis • Grote Markt 12 • 055 23 27 11 • info@ronse.be
• INzicht 63 verschijnt eind april 2017
• Voor informatie over INzicht: Dienst Communicatie • 055 23 28 04
• Met dank aan de volgende fotografen: Eddy Coppens (p. 2), Marble Moon (p. 4, 5, 6),
Veerle Laurier (p. 11), Fabrice Gevaert (p. 17), Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen (p. 20, 21),
David Stockman (p. 24)
• Ver. Uitg.: Luc Dupont Burgemeester • Grote Markt 12 • 9600 Ronse
• INzicht is een realisatie van
De Riemaecker Printing • Nukerkeplein 9 • 9681 Maarkedal (Nukerke)
• Ronse is een Vlaamse stad. Inwoners die het Nederlands nog onvoldoende kennen,
kunnen op eenvoudige aanvraag een Franstalige tekst bekomen.
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iedere dag van 8.30 u. tot 12 u.
en woensdag ook van 13.30 u. tot 16 u.
In juli en augustus:
woensdagnamiddag gesloten
Dienst Burgerzaken ook open elke
tweede en vierde zaterdag
van 9.30 u. tot 11.30 u.
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