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uw stad 2019 Voorwoord

Jaarlijks krijg je het magazine “ronse uw stad” in de bus. in deze 
handige brochure vind je heel wat informatie over de werking en 
de diensten waarvoor je bij het stadsbestuur en oCmw terecht 
kan. de bundeling van al deze informatie maakt van “ronse uw 
stad” de ideale leidraad voor alle ronsenaars die snel hun weg 
willen vinden in de gemeentelijke dienstverlening. Voor nieuwe 
inwoners is deze gids bedoeld als kennismaking met onze mooie 
stad. gedrukte informatie is echter soms snel achterhaald. ik ver-
wijs dan ook graag naar de vernieuwde website www.ronse.be 
voor de meest actuele gegevens over onze diensten. 

ook met het nieuwe bestuur willen we verder inzetten op duide-
lijke en heldere communicatie. ons nieuw logo en nieuwe huisstijl 
zullen hierbij duidelijk te herkennen zijn. we houden inwoners en 

bezoekers graag op de hoogte van wat er in de stad gebeurt of te 
beleven valt. en dat is heel wat! dit doen we via de website, maar 
o.a. ook via wekelijkse stadsberichten in de lokale pers en berich-
ten op sociale media. zo kan je de stad ronse volgen via facebook 
(stad.ronse), twitter (@inforonse) of instagram (@stadronse). aar-
zel niet om ons te volgen of “leuk te vinden”.

nog één tip: registreer je vandaag nog op www.be-alert.be. Via 
dit nationaal platform kunnen onze diensten je in geval van een 
noodsituatie in de stad snel op de hoogte brengen via mail, sms 
of telefoon. doen!

aaron demeulemeester 
Schepen Communicatie

Beste ronsenaar,

Ik ga voor Afflelou !
Sharon Stone

RONSE - Stationsstraat, 1
Tel. 055 60 97 74

Van maandag tot vrijdag van 9u30 tot 12u en van 13u30 tot 18u30.
Op Zaterdag van 9u30 tot 12u en van 13u30 tot 18u.

En u ?

AP AA Sharon Ronse 200x280mm.indd 1 30/11/2018 10:16
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College van burgemeester 
en schepenen
Het college van burgemeester en schepenen (CBs), bestaat uit 
de burgemeester, de verschillende schepenen en de algemeen 
directeur. Het College is het uitvoerend orgaan in de stad en staat 
in voor het voorbereiden van de dossiers voor de gemeenteraad, 
het uitvoeren van de beslissingen van de gemeenteraad, het da-
gelijks beheer van de stad en het toezicht op de gemeentewer-
ken en het gemeentepersoneel. Voor al deze taken wordt het on-
dersteund door de administratie van het Lokaal Bestuur. Hoewel 
elke schepen een aantal welbepaalde bevoegdheden heeft, kan 
hij toch niet alleen beslissen over een bepaalde materie. Het Col-
lege neemt beslissingen steeds als een geheel. 
Het College vergadert wekelijks op maandag. deze zittingen zijn 
niet openbaar. de schepenen houden wel elk een zitdag op het 
stadhuis, in hun kabinet op de eerste verdieping.
de burgemeester is de voorzitter van het college van burgemees-
ter en schepenen. Behalve een aantal bevoegdheden als lid van 
het CBs, heeft hij nog een aantal specifieke functies als hoofd van 
de politie en als verantwoordelijke voor de openbare orde en rust. 

Vragen of opmerkingen kunnen steeds gestuurd 
worden naar:
Het college van burgemeester en schepenen
Grote Markt 12, 9600 Ronse

Burgemeester
Luc Dupont (CD&V)
J.B. mouroitplein 11, 9600 ronse
055 23 27 00 (stadhuis)
luc.dupont@ronse.be 
spreekuren: woensdag van 13.30 tot 16 u. (zonder afspraak)

Bevoegdheden: 
veiligheid (politie, brandweer, preventie, noodplanning), 
opvolging projecten, agB-soB, eva Bouwmaatschappij ronse, 
bevolking, armoedebestrijding.
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1e schepen  
Ignace Michaux (CD&V)
zonnestraat 365, 9600 ronse
t: 0472 93 07 73
e: ignace.michaux@ronse.be 
spreekuren: woensdag van 13.30 tot 16 u. (zonder afspraak)
andere tijdstippen zijn mogelijk na afspraak.
Bevoegdheden: openbare werken, patrimonium, begraafplaat-
sen, Bommels en fiertel, stadsfeestzaal CoC, jumelages, plech-
tigheden en protocol. 

2e schepen
Brigitte Vanhoutte (N-VA)
Prolstraat 20 a, 9600 ronse
t: 055 23 27 02 (stadhuis)
e: brigitte.vanhoutte@ronse.be
spreekuren: woensdag van 14 tot 16 u. (zonder afspraak)
Bevoegdheden: organisatieontwikkeling, personeel, burgerlijke 
stand, lokale economie, sociale economie, markten, toerisme, on-
derwijs.

3e schepen
Aaron Demeulemeester (N-VA)
napoleon annicqstraat 53 bus 103, 9600 ronse
t: 055 23 27 04 (stadhuis) – 0477 72 62 69
e: aaron.demeulemeester@ronse.be 
spreekuren: woensdag van 10 tot 12 u. en van 14 tot 16 u. (zonder 
afspraak). Vrijdag van 14 tot 16 u. (enkel op afspraak)
Bevoegdheden: jeugd, evenementen, communicatie en citymar-
keting, iCt, inburgering en gelijke kansen, dierenwelzijn.

4e schepen
Jan Foulon (CD&V)
noordstraat 2C, 9600 ronse
t: 055 23 27 01 (stadhuis)
e: jan.foulon@ronse.be
spreekuren: woensdag van 13.30 tot 15.30 u. (zonder afspraak)
Bevoegdheden: stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening en ste-
denbouw, milieu en duurzaamheid, mobiliteit, diversiteit, finan-
ciën.

5e schepen
Joris Vandenhoucke (CD&V)
muziekbosstraat 35, 9600 ronse
t: 055 23 27 05 (stadhuis) - 0477 93 16 95
e: joris.vandenhoucke@ronse.be
spreekuren: maandag van 14 tot 16 u. (enkel op afspraak)
vrijdag van 9 tot 11 u. (enkel op afspraak)
Bevoegdheden: cultuur (bibliotheek, CC de Ververij, Kunstacade-
mie Vlaamse ardennen, erfgoed), sport, agB-sCo, lokaal sociaal 
beleid.

6e schepen
Wim Vandevelde (N-VA)
zonnestraat 423, 9600 ronse
t: 055 23 27 06 (stadhuis) - 0474 48 19 52
e: wim.vandevelde@ronse.be 
spreekuren: woensdag van 13.30 tot 16 u. (zonder afspraak)
andere tijdstippen zijn mogelijk na afspraak.
Bevoegdheden: sociaal Huis en opvolging zorgdossier, voorzitter 
BCsd, woonbeleid en huisvesting, landbouw, erediensten.

De gemeenteraad
De gemeenteraad is het wetgevend orgaan van 
de stad.
in ronse telt de gemeenteraad 29 leden. Het mandaat van de hui-
dige gemeenteraad loopt tot 31 december 2024. de meerderheid 
bestaat uit een coalitie tussen Cd&V en n-Va. de gemeenteraad 
vergadert minimum 10 keer per jaar in de raadzaal van het stad-
huis op de tweede verdieping. aansluitend vindt de raad voor 
maatschappelijk welzijn plaats. Beide zittingen zijn toegankelijk 
voor het publiek. de gemeenteraad en oCmw-raad vergadert en-
kel in geheime zitting wanneer het gaat over persoonsgebonden 
dossiers.

de agenda, verslagen en besluitenlijst van de gemeenteraad zijn 
te raadplegen op de website van de stad: www.ronse.be. inwo-
ners van ronse kunnen zich ook abonneren op de agenda en de 
verslagen. dit kan schriftelijk aangevraagd worden bij het college 
van burgemeester en schepenen, grote markt 12, 9600 ronse of 
via een mailtje naar communicatie@ronse.be. 

In 2019 wordt een proefproject opgestart om de zittingen van 
de gemeenteraad live uit te zenden via internet (streaming). 
Meer info via www.ronse.be 

CD&V
dupont Luc
deworm Yves
Vandenhoucke Joris
Van Hamme diederik
foulon Jan
michaux ignace
dutranoit Patrice
el ghouch faïza
Lamon eva
Carrez eugénie
Verstichel Leonard

N-VA
Vanhoutte Brigitte
demeulemeester aaron
Vandevelde wim
Vandekerkhove david
Carteus Paul 
Khoshaba rossana
Van overmeeren sylvie
Cornelus Jo

sp.a
deriemaker gunther
Kerckhove Pol
Bordon Björn
Haelters Koen
stockman Jean-Pierre
Hbili fatima

Open VLD
deputter tom
devos guillaume 

Groen
mazouz imane
schelfout Lech

BF
LN

K0
0A

BFQRV00A

Hoorcentrum Ilse Cloet
Ezelpoort 3
8000 Brugge
Tel. 050 33 73 82
www.dialogue.be

MEER INFO : 0800 94 229

Neem contact met ons
op voor een gratis en
vrijblijvende hoortest.

Hoorcentrum Ilse Cloet
Ezelpoort 3
8000 Brugge
Tel. 050 33 73 82
www.dialogue.be

MEER INFO : 0800 94 229

Neem contact met ons
op voor een gratis en
vrijblijvende hoortest.

Hoorcentrum Ilse Cloet
Ezelpoort 3
8000 Brugge
Tel. 050 33 73 82
www.dialogue.be

MEER INFO : 0800 94 229

Neem contact met ons
op voor een gratis en
vrijblijvende hoortest.
Hoorcentrum Dekelver
Hoogstraat 28/3 • 9600 Ronse • 055 21 42 24 
siska.dekelver@amplifon.com

Openingsuren: 
Maandag tot en met vrijdag: 9u30 - 12u00
Dinsdag: 13u30 - 18u00  •  Donderdag: 13u30 - 17u00

Gelieve steeds een afspraak te nemen

BFUOB00A

Slaapcomfort SPIERS een slaappaleis 
van meer dan 900m2

F. Rooseveltplein • RONSE

SPIERS ook bereikbaar 
via de Fabriekstraat 54

www.spiers-slaapcomfort.be

...omdat een GOEDE NACHTRUST 
zeer belangrijk is!
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OCMW
Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Het oCmw wordt bestuurd door een raad voor maatschappelijk 
welzijn. door het nieuw “decreet Lokaal Bestuur” worden vanaf 1 
januari 2019 de diensten van stad ronse en oCmw ondergebracht 
in één Lokaal Bestuur. Het decreet streeft naar een maximale in-
tegratie van de gemeente en het openbaar centrum voor maat-
schappelijk welzijn waarbij er wel twee aparte rechtspersonen 
blijven bestaan. Hiervoor zijn de politieke organen van beide in-
stanties samengevoegd. zo zetelen de gemeenteraadsleden (p. 6.) 
nu ook als leden voor de raad voor maatschappelijk welzijn en 
neemt het College de rol op van het Vast Bureau. 

Het Vast Bureau
de raad van het oCmw kan sommige bevoegdheden aan het 
Vast Bureau overdragen. Het Vast Bureau is belast met het afhan-
delen van de zaken van het dagelijks bestuur zoals aankopen, het 
dagelijks personeelsbeheer enz. de politieke mandatarissen van 
het College (p. 5) vormen ook het Vast Bureau. 

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 
of BCSD
om de drie weken komt het Bijzonder Comité voor de sociale 
dienst samen. de opdracht bestaat er vooral in de dossiers voor 
individuele hulpverlening te onderzoeken en na advies van de so-
ciale dienst beslissingen te nemen.

de voorzitter van het BCsd maakt van rechtswege deel uit van 
het college van burgemeester en schepenen.

oCMw
Oscar Delghuststraat 62 - 9600 Ronse
T: 055 23 28 54
E: sociaalhuis@ocmwronse.be

Administratie Lokaal Bestuur
de administratie van het Lokaal Bestuur staat onder leiding van 
algemeen directeur Linda Vandekerkhove. zij wordt hierin bijge-
staan door het managementteam dat bestaat uit verschillende 
afdelingshoofden.
de diensten in het stadhuis zijn elke dag toegankelijk van 8.30 tot 
12 u. en op woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 u. 
elke tweede en vierde zaterdag van de maand is de dienst Bur-
gerzaken open van 9.30 tot 11.30 u.
de stadskas is open op woensdag van 8.30 tot 12 u.
opgelet! tijdens de maanden juli en augustus is het stadhuis niet 
open op woensdagnamiddag.
de diensten van het sociaal Huis zijn open van maandag tot vrij-
dag van 8.30 tot 11.30 u.

Contact:
T: 055 23 27 11
F: 055 23 27 18
E: info@ronse.be

Klik naar www.ronse.be
op de website van de stad ronse vind je steeds de recentste infor-
matie over elke dienst. Je kan er bovendien terecht voor heel wat 
bijkomende informatie, tips en documentatie. Je kan er bijvoor-
beeld de agenda en de verslagen van de gemeenteraad raadple-
gen. in het e-loket kan je documenten downloaden of aanvra-
gen. aan de hand van de laatste 
nieuwsberichten blijf je ook 
op de hoogte van wat 
reilt en zeilt in de stad. 
neem dus gere-
geld een kijkje op  
www.ronse.be.

Kanarieberg 1 - 9600 Ronse 
✆ 055 38 57 67

www.ijsmolenhoeve.be
Open op woensdag*, zaterdag & zondag vanaf 11u-19u

*uitgezonderd tijdens de schoolvakanties

Brasserie de Ijsmolenhoeve
De ideale locatie voor uw feesten of om zalig te vertoeven met de kinderen.

Gratis speeltuin en bezoek kinderboerderij.

**vanaf maart tot en met september

BE
KG

Y0
0A

WOENSDAG 
= 

STEAKDAG**

Verse dagsoep 

+ steak met frietjes 

+ koffie of ijsje 

(€11 pp)
ZATERDAG = KIPDAG**

Verse dagsoep 
+ ½ kip met frietjes 

+ koffie of ijsje 
(11€ pp)

DAK- EN ZINKWERKENDAK- EN ZINKWERKEN

DE SMET FERDI

 Moortelstraat 92/1, Ronse  0476 46 45 40  desmet.ferdi@skynet.be

WWW.DAKWERKENDESMET.BE

BE
KR
V0
0A

BFZMH00A

RONSE 055 21 59 88  DOORNIK 069 89 07 89
WWW.SA-NACHTERGAELE-NV.BE

FOURNEAU

NACHTERGAELE

DAKWERKEN

NACHTERGAELE
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Contactgegevens
Algemeen directeur
Linda Vandekerkhove  linda.vandekerkhove@ronse.be
 055 23 27 20

Financieel directeur
Jurgen soetens jurgen.soetens@ronse.be 
 055 23 27 46

Adjunct financieel directeur
tom aelbrecht tom.aelbrecht@ocmwronse.be
 055 23 27 45

Stadsdiensten en OCMW
archief & erfgoed  conservator@ronse.be 

Bestuursadministratie  bestuursadministratie@ronse.be 
 055 23 27 13
Bibliotheek  bibliotheek@ronse.be 
 055 23 28 62
Brandweer  ronse@bvlar.be 
 055 33 50 55
Burgerzaken  bevolking@ronse.be 
 055 23 27 81
Communicatie  communicatie@ronse.be 
 055 23 28 04
Cultuur  info@ccdeververij.be 
 055 23 28 01
diversiteit  diversiteit@ronse.be 
 055 23 28 31
evenementen  evenementen@ronse.be 
 055 23 28 74
financiële dienst  financien@ronse.be 
 055 23 27 40
gemeenschapswachten  gemeenschapswachten@ronse.be 
 055 23 28 26
informatica  informatica@ronse.be 
 055 23 28 20
Jeugd  jeugd@ronse.be 
 055 23 28 80
Klachten  klachten@ronse.be 
 055 23 28 03
Kunstacademie Vlaamse ardennen  kunstacademie@ronse.be 
 055 23 28 85
Logistiek & schoonmaak  schoonmaak@ronse.be 
 055 23 27 30
Lokaal sociaal Beleid  welzijn@ronse.be 
 055 23 28 31
Lokale economie  economie@ronse.be 
 055 23 27 76
milieu  milieu@ronse.be 
 055 23 27 75
mobiliteit & duurzaamheid  duurzaamheid@ronse.be 
 055 23 27 53
omgeving  omgeving@ronse.be 
 055 23 27 70

ontwerpbureau  ontwerpbureau@ronse.be 
 055 23 27 61
Personeel  personeelsdienst@ronse.be 
 055 23 27 25
Preventie  preventie@ronse.be 
 055 23 28 26
Projecten  projecten@ronse.be 
 055 23 27 10
recyclagepark  recyclagepark@ronse.be 
 0477 88 78 78
sociaal Huis  sociaalhuis@ocmwronse.be 
 055 23 28 54
sport  sport@ronse.be 
 055 23 28 90
technische dienst  td@ronse.be 
 055 23 27 58
toerisme  toerisme@ronse.be 
 055 23 28 16
stedelijke werkplaats  werkplaats@ronse.be 
 055 23 28 70
zwembad  zwembad@ronse.be 
 055 23 28 99

LEONIDAS - De Zoeternijen
Wijnstraat, 1 - 9600 RONSE
(Ingang enkel via Wijnstraat nummer 1)

055/206.129
leonidas.ronse@gmail.com

Volg ons op 
www.facebook.com/LeonidasRonse

Open van maandag t.e.m. zaterdag 
van 9u15 tot 12u & van 14u tot 18u.
Gesloten op zon- en feestdagen.

Buiten de Leonidas-artikelen verkopen wij ook 
gevulde mandjes, lekkere likeurtjes en snoepjes.

van 9u15 tot 12u & van 14u tot 18u.
Gesloten op zon- en feestdagen.

Buiten de Leonidas-artikelen verkopen wij ook 
gevulde mandjes, lekkere likeurtjes en snoepjes.
Buiten de Leonidas-artikelen verkopen wij ook Buiten de Leonidas-artikelen verkopen wij ook 

BENMS00A

BE
PS
O
00
A

Ommegangstraat 126 - 9680 Maarkedal - 055 21 99 62
fourneau-zoon@skynet.be - ww.fourneau-zoon.be

VERHURING TU INMACHINES

BATEN NATHALIE

Zelfstandige 
Thuisverpleging

Regio Ronse-Maarkedal
GSM 0479 25 65 12 

b.nathalie@skynet.be

Robotmaaier

NB

   Vastgoedfinancieringen 
in binnen- en buitenland

   Pensioenopbouw
   Overlijdens- en 
invaliditeitsdekkingen

   Verzekeringen
   Schuldcentralisaties 
   Fiscale optimalisatie
   Ervaren partner als kredietmakelaar

Abeelstraat 36 
9600 Ronse 
T. 055/30.92.72
info@finsura.be

www.finsura.be

BFCTE00A
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Stadhuis
grote markt 12 - 9600 ronse
t: 055 23 27 11 - f: 055 23 27 18
e: info@ronse.be
openingsuren stadhuis:
•  maandag - vrijdag: 8.30 - 12 u. en woensdag-
namiddag 13.30 - 16 u.

•  elke 2de en 4de zaterdag van de maand:  
9.30 - 11.30 u. (enkel Burgerzaken)

•  juli en augustus: gesloten op woensdag- 
namiddag

De stadskas
grote markt 12 - 9600 ronse
openingsuren:
• woensdag: 8.30 - 12 u. 

Bibliotheek
de Biesestraat 4 - 9600 ronse
t: 055 23 28 62
e: bibliotheek@ronse.be
openingsuren:
• maandag: 9 - 12 u. en 14 - 17 u.
• dinsdag: 14 - 20 u.
• woensdag: 9 - 12 u. en 14 - 17 u.
• donderdag: 14 - 17 u.
• vrijdag: 14 - 20 u.
• zaterdag: 9 - 12 u.
opgelet: 15 min. vóór sluitingstijd gaat de 
toegangsdeur dicht.

Toerisme
de Biesestraat 2 - 9600 ronse
t: 055 23 28 16
e: toerisme@ronse.be
openingsuren:
1 maart tot 30 september
• maandag - vrijdag: 10 - 17 u.
• weekend en feestdagen: 10 - 17 u. 
1 oktober tot 30 november
• maandag - vrijdag: 10 - 17 u.
• weekend en feestdagen: 14 - 17 u.
1 december tot 28 februari
• maandag - vrijdag: 10 - 16 u.
• weekend en feestdagen: gesloten

Cultuur
wolvestraat 37 - 9600 ronse
t: 055 23 28 01
openingsuren:
• maandag - vrijdag: 8.30 - 12 u. en 13.30 - 16 u.
• juli en augustus: namiddag gesloten

Kunstacademie 
Vlaamse Ardennen
wolvestraat 37 - 9600 ronse
t: 055 23 28 85
e: kunstacademie@ronse.be
w: www.kunstacademievlaamseardennen.be
openingsuren:
• maandag - vrijdag: 13 - 20 u.
• zaterdag: 8.30 - 12.30 u.
tijdens de schoolvakanties enkel per mail 
bereikbaar.

Recyclagepark
Viermaartlaan 62 - 9600 ronse
t: 0477 88 78 78
e: recyclagepark@ronse.be
Parkwachter: t: 0473 46 01 96
openingsuren:
• maandag: gesloten
• dinsdag: 9 - 12 u. en 13 - 16 u.
• woensdag: 9 - 12 u. en 13 - 16 u.
• donderdag: 13 - 16 u. 
•  vrijdag: 9 - 12 u. 

(maart - september ook van 13 - 16 u.) 
• zaterdag: 9 - 12 u. en 13 - 17 u.

Sport
sporthal ’t rosco
Leuzesesteenweg 241 - 9600 ronse
t: 055 23 28 90
e: sport@ronse.be
openingsuren sportdienst:
• maandag - vrijdag: 8.30 - 12 u. en 13.30 - 16 u. 
• gesloten tijdens het weekend
• juli en augustus: 8.30 - 12 u.
openingsuren sporthal ’t rosco:
• maandag - vrijdag: 8 - 22 u.
• tijdens weekend op aanvraag
• juli en augustus: enkel op aanvraag

Zwembad
engelsenlaan 70 - 9600 ronse
t: 055 23 28 99
e: zwembad@ronse.be
openingsuren:
zie blz. 40 en www.ronse.be

Jeugd
grote marijve 133 - 9600 ronse 
t: 055 23 28 80
e: jeugd@ronse.be
openingsuren:
• maandag - vrijdag: 9 - 12 u. en 13 - 17 u.
als je op een later tijdstip wil langskomen, 
kan je steeds telefonisch of per mail een 
afspraak maken.
opgelet: locatie tijdens de Paas - en zomer-
vakantie: stefaan modest glorieuxlaan 30 
te ronse
t: 0472 80 88 73

Sociaal Huis
oscar delghuststraat 62 - 9600 ronse
t: 055 23 28 54 
e: sociaalhuis@ocmwronse.be
openingsuren:
• maandag - vrijdag: 8.30 - 11.30 u.
• weekend en feestdagen: gesloten

Openingsuren stadsdiensten

Bestuursadministratie
de dienst Bestuursadministratie behartigt voornamelijk zaken 
van interne aard. deze dienst zorgt voor de administratieve on-
dersteuning van de algemeen directeur o.a. inzake de werking 
van de gemeenteraad, de politieraad, de raad voor maatschappe-
lijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen, het poli-
tiecollege en het Vast Bureau. zo doet de dienst wekelijks de voor-
bereiding, de notulering en de afhandeling van de beslissingen 
van het College, het politiecollege en het Vast Bureau. diezelfde 
taak gebeurt ook maandelijks voor de gemeenteraad, politieraad 
en de raad voor maatschappelijk welzijn.
de agenda’s en verslagen van de gemeenteraad en de raad voor 
maatschappelijk welzijn kan je raadplegen op onze website. ook 
de verslagen van het College en het Vast Bureau zijn beschikbaar 
op de website.
daarnaast vormt deze dienst ook een belangrijke schakel van het 
lokaal bestuur. de dagelijkse briefwisseling wordt door de dienst 
geregistreerd en verspreid naar de verantwoordelijke diensten.
dat zorgt ervoor dat een brief op ieder moment kan opgespoord 
worden.

Waarvoor kan je als burger terecht bij de dienst Be-
stuursadministratie?
-  de stad ronse biedt zowel aan organisaties als privépersonen 

de mogelijkheid om het Cultureel en ontspanningscentrum, 
beter gekend als het CoC, te huren voor de organisatie van eve-
nementen. deze stadsfeestzaal bevindt zich in de nieuwebrug-
straat 2 te ronse. informatie over de zalen vind je op www.ronse.
be en reservaties kan je aanvragen via e-mail op coc@ronse.be 
of bekomen op de dienst Bestuursadministratie.

-  wist je dat het stadsbestuur je huldigt voor je vijftigste, zestig-
ste of vijfenzestigste huwelijksverjaardag? wanneer je dit wenst, 
dien je een aanvraag in bij de dienst Bestuursadministratie. een 
formulier vind je op www.ronse.be of kan je verkrijgen bij de 
dienst zelf.

-  onthaal van bezoekers voor de leden van het College.

Openbaarheid van bestuur
Het bestuur van een gemeente of stad is openbaar. elke bur-
ger heeft recht op inzage in de manier waarop de stad bestuurd 
wordt en kan hiertoe de nodige documenten opvragen. uiteraard 
zijn er uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer het gaat over onaf-
gewerkte dossiers of wanneer de schending van de privacy van 
een medeburger in gevaar is. om inzage, uitleg of een afschrift 
van een bestuursdocument te krijgen, richt je een schriftelijke 
vraag aan de algemeen direcetur, met duidelijke vermelding van 
je vraag en (indien mogelijk) de betrokken bestuursdocumenten.

Bestuursadministratie
Grote Markt 12 - 9600 Ronse
T: 055 23 27 13 - E: bestuursadministratie@ronse.be 

Dienst Archief & Erfgoed
de erfgoeddienst is in het stadsarchief gevestigd. deze dienst 
werd in 2010 opgericht om de lokale archieven voor het publiek 
toegankelijk te maken. de administratieve documenten die door 
het stadsbestuur zelf werden voortgebracht, worden er bewaard, 
beheerd en ontsloten binnen de bepalingen van de van kracht zijn-
de wetgeving. een stadsbestuur is één van de weinige instellingen 
die – weliswaar in verschillende vormen en onder opeenvolgende 
regimes – de eeuwen getrotseerd heeft. Vandaar dat deze dienst 
het geheugen van de stad bewaart: het oudste stuk dateert uit de 
middeleeuwen en vanaf dan is er een redelijke continuïteit in de ar-
chiefreeksen. de chirografen en staten van goed worden vaak door 
genealogen geraadpleegd. niet alleen het archief dat door de stad 
zelf geproduceerd is, ook alle mogelijke documentatie die met de 
geschiedenis en de folklore van stad en streek te maken hebben, 
wordt er verzameld. daarnaast is er ook een ruime bibliotheek. 

Stadsarchief tijdelijk gesloten wegens inventarisatie musea
de volledige collectie van de stedelijke musea, meer bepaald van 
must-wonen, dient dringend digitaal geïnventariseerd te wor-
den. daarbij hoort voor elk stuk een foto, een beschrijving en een 
situering van het stuk gemaakt te worden. aangezien alle stuk-
ken daarvoor onder handen genomen worden, zal dit een werk 
van lange adem zijn. er wordt een periode van zeker drie jaar 
voorzien om dit project, dat in samenwerking met het Provincie-
bestuur van oost-Vlaanderen en via erfgoedinzicht loopt, te kun-
nen voltooien. om praktische redenen, en om de continuïteit van 
het project te verzekeren zal dit in het must-wonen gebeuren. 
Hierdoor zullen het stadsarchief en het must-wonen gedurende 
deze periode niet toegankelijk zijn voor het publiek. 
Het stadsbestuur benadrukt dat deze toestand van tijdelijke aard 
is. eens de inventarisatie voltooid is, zullen de dienst erfgoed en 
het stadsarchief hun normale werking opnieuw opnemen. 

archief & erfgoed
T: 055 23 28 10 - E: conservator@ronse.be

Geschied- en oudheidkundige Kring van Ronse
Vanhovestraat 45 - 9600 Ronse
E: gokrti@gmail.com

Financieel beheer
Voor al jouw vragen in verband met de onderstaande taken kan je 
na afspraak terecht bij Jurgen soetens, financieel directeur.
t: 055 23 27 46
e: jurgen.soetens@ronse.be

De Financiële Dienst heeft als belangrijkste opdrachten:
•  bijhouden van de boekhouding, bijhouden inventaris gemeen-

telijk patrimonium, opmaak begroting, meerjarenplanning, re-
kening, balans, resultatenrekening en dergelijke;

•  inning van de ontvangsten: opvolging belastingskohieren, in-
ning belastingen, vervolgingen, bezwaarprocedure, allerlei fac-
turaties, inning retributies, subsidies, huurinkomsten;

•  voorbereiding en uitvoering beslissingen van gemeenteraad en 
college van burgemeester en schepenen (bestellingen, prijsver-
gelijking tussen leveranciers, bestekken, gunningen enz…);

• registratie, aanrekening en uitvoering betaling facturen;
• beheer liquiditeiten en kredieten;
• financieel beleidsadvies en financiële planning;
• kerkfabrieken;
• autonome gemeentebedrijven.
• beheer van de verzekeringen

Bankrekening Be53 0910 0032 2553 - Be47 0014 3262 0480

Betalen aan de stadskas kan op:
woensdag: 8.30 - 12 u.

Financiële dienst
T: 055 25 27 40
E: financien@ronse.be



14 15

uw stad 2019

Adviesraden
ronse telt verschillende adviesorganen. de gemeentelijke dien-
sten en bestuursorganen worden in het beleid bijgestaan door 
deze raden op hun specifiek vakgebied. Vaak is hun advies nodig 
of verplicht bij het indienen van dossiers bij de hogere overheden. 

op de website www.ronse.be vind je uitgebreide informatie over 
de werking van de verschillende adviesraden. telkens na de ge-
meenteraadsverkiezingen en bij de installatie van een nieuwe ge-
meenteraad worden deze raden ontbonden en opnieuw samen-
gesteld. Voor meer informatie over de werking of samenstelling 
van deze raden kan je terecht bij de ondersteunende stadsdienst.

Beheersorganen
Beheersorgaan Stedelijke Openbare bibliotheek
info: bibliotheek@ronse.be 

Stedelijke Adviesraden
GECORO: Gemeentelijke Commissie 
voor Ruimtelijke Ordening
info: td@ronse.be 

Stedelijke Adviesraad voor Onderwijs
info: welzijn@ronse.be 

Stedelijke Adviesraad voor Jeugd
info: jeugd@ronse.be 

Stedelijke Adviesraad voor Milieu
info: milieu@ronse.be 

Stedelijke Adviesraad voor Welzijn & Werkgroepen
info: welzijn@ronse.be
- werkgroep Kinderopvang
- werkgroep andersvaliden
- werkgroep ouderen
- werkgroep Kansarmoede
- werkgroep diversiteit
- werkgroep Huis van het kind

Stedelijke Adviesraad voor Sport
info: sport@ronse.be 

Stedelijk Adviesraad voor Cultuur & Werkgroepen
info: cultuur@ronse.be
- werkgroep Vlaanderen feest
- werkgroep Beiaard
- werkgroep ronse opscène
- werkgroep gedichtendag
- werkgroep Cypriaan de rore
- werkgroep ’t ronssies geklapt

Stedelijk Adviesraad voor Wonen
info: huisvesting@ronse.be 

Stedelijke raden
ronse telt ook twee stedelijke raden, die mee instaan voor de or-
ganisatie van de 2 belangrijkste evenementen in ronse: de fiertel 
en de Bommels.

Stedelijke Raad der Bommels
Voorzitter: Yves de wolf, nachtegaalstraat 39 - 9600 ronse
t: 055 20 82 49
e: dewolfyves@telenet.be
secretaris: James scherlynck, a. Hullebroeckstraat 25 - 9600 ronse
t: 0495 22 92 22
e: scherlynck.james@skynet.be
w: www.bommelsfeesten.be

Stedelijk Fiertelcomité
Voorzitter: Yves Lenoir, Kleine marijve 41 - 9600 ronse
e: yveslenoir83@gmail.com 
secretaris: Lutgard Hantson, royerslaan 19 - 9600 ronse
t: 055 21 28 95

Overlegfora
naast de stedelijke adviesraden maakt de stad ronse ook deel 
uit van:

Lokaal drugoverleg Ronse
Contactpersoon: Hilke Van gijsel, Preventie
grote markt 12 - 9600 ronse
t: 055 23 28 26
e: preventie@ronse.be 

Tweemaandelijks handelsoverleg
Contactpersoon: Veronique de wulf, Lokale economie
grote markt 12 - 9600 ronse
t: 055 23 27 76
e: economie@ronse.be

Communicatie
de stad wil inwoners of bezoekers duidelijk informeren over het be-
leid van de stad of de vele evenementen die in ronse plaatsvinden. 
ronse heeft heel wat kanalen waar je terecht kan voor informatie, de 
laatste nieuwtjes, foto’s enz.

INzicht: Het stadsmagazine inzicht valt 5 keer per jaar bij elke ron-
senaar in de bus. Het bevat nieuwtjes, artikels over het beleid, inter-
views met ronsenaars, een activiteitenkalender en veel mooie foto’s. 
Website: op www.ronse.be wordt zowat alle informatie over de stad 
verzameld. Je vindt er de laatste nieuwtjes, maar ook alle mogelijke 
informatie over openingsuren, de dienstverlening en nog veel meer.
Sociale media: ronse is actief op verschillende media. op facebook 
vind je de stad onder @stad.ronse, op twitter onder @inforonse en op 
instagram via “stadronse”. Via deze kanalen houdt het stadsbestuur 
je dagelijks op de hoogte van leuke nieuwtjes, weetjes of activiteiten. 
de moeite waard om “leuk te vinden” of te volgen. 
You Tube: tot slot kan je ook enkele mooie cityclips of film-
pjes over ronse bekijken op het You tube kanaal van de stad. 
Je vindt dit onder de naam stadsbestuur ronse of via de link  
https://www.youtube.com/user/stadronse.

al deze kanalen worden beheerd door de dienst Communicatie van 
de stad. als inwoner kan je via één van deze kanalen met je vragen te-
recht bij de stad. uiteraard kan je ook nog steeds bellen of een mailtje 
sturen. de medewerkers helpen je graag aan de juiste informatie of 
verwijzen je gericht door.
de communicatiedienst heeft daarnaast een adviserende rol bij vra-
gen omtrent “openbaarheid van bestuur”, staat in voor de relatie met 
de lokale pers, werkt mee aan de citymarketing van ronse en bevor-
dert de interne communicatie van het personeel.
de dienst Communicatie maakt ook deel uit van de gemeentelijke 
Veiligheidscel. Vanuit de eigen discipline wordt meegewerkt aan het 
algemeen nood- en interventieplan (aniP) en wordt een monodisci-
plinair plan (communicatie) uitgewerkt. Bij de afkondiging van een 
gemeentelijke noodfase staat de dienst in voor het luik communica-
tie bij het aanpakken van de noodsituatie.

Onthaal stadhuis
tot slot maken ook de medewerkers van het onthaal van het stadhuis 
deel uit van deze dienst. zij zorgen niet enkel voor het telefonisch en 
persoonlijk onthaal, je kan bij hen ook terecht voor:
- aankoop afvalzakken: Pmd, luiers, plastiekfolie, ePs
- welkomstpakketten nieuwe inwoners
- machtiging voor het inrichten van tombola’s
- nachtvergunningen
- kampvuurtoelatingen
- stickers geen reclame
- melding overlast ratten
- melding zwerfkatten 

Nieuw logo
sinds oktober 2018 heeft ronse een nieuw logo. Het nieuwe logo 
dient voor zowel stad als oCmw en benadrukt dat beiden besturen 
één organisatie vormen die een professionele en vriendelijke dienst-
verlening aan de ronsenaar als doel stelt. dit nieuwe logo is de basis 
van een ruimere huisstijl die gaandeweg in alle producten en dien-
sten van stad of oCmw terug te vinden zal zijn. 
Voor het logo van ronse werd gekozen voor een woordmerk. door 
alleen een lettertype te gebruiken, wordt de naam van de stad ronse 
benadrukt. Het vormt een beeld op zich. er werden extra accenten 
aan het lettertype toegevoegd door te spelen met kleurvlakken en 
door delen van de letters weg te laten.
de weggelaten delen van de letters symboliseren de innovatieve stad 
ronse, een stad die zichzelf steeds in vraag stelt en steeds wil blij-
ven vernieuwen. de schuine vlakken kunnen de talrijke heuvels en 
hellingen van de Vlaamse ardennen voorstellen. maar de inspiratie 
werd vooral gevonden bij een foto van de gekende zaagtanddaken 

die door het rijke textielverleden zo nadrukkelijk aanwezig zijn in 
de stad. Het ontwerp kwam tot stand door het lijnenspel van 

deze daken te combineren met het woord ‘ronse’. de denkbeeldige 
lijn van de zaagtanddaken deelt het logo in twee ‘tintgroepen’ van 
felgroen en donkergroen. Kleuren die verwijzen naar de groene en 
natuurlijke omgeving. dit kleurgebruik maakt het totaalbeeld fris en 
modern.

op de website van de stad kan je het nieuwe logo downloaden. Het 
gebruik van het logo van de stad ronse kan echter niet zomaar. daar-
voor is de goedkeuring van de stad nodig. Het gebruik van het logo 
is ook gebonden aan bepaalde voorwaarden. wens je het logo te ge-
bruiken of te ontvangen in een ander bestandsformaat (gevectori-
seerd ai of Psd -formaat, Pdf) neem dan contact op met de dienst 
communicatie van de stad.

Communicatie
Grote Markt 12 - 9600 Ronse
T: 055 23 28 05 - E: info@ronse.be

Klachten
de stadsdiensten doen dagelijks hun best om zo vlug mogelijk 
een oplossing te vinden voor jouw vraag of probleem. Heb je toch 
het gevoel dat het stadsbestuur je onheus behandeld heeft? Heb 
je een bepaalde dienst waar je recht op had, niet gekregen? moest 
je te lang wachten vooraleer je probleem verholpen werd of ben je 
niet te spreken over de manier waarop iemand je te woord stond? 
dan kun je terecht bij de klachtenmanager van de stad ronse. de 
klachtenmanager kan niet ingaan op iedere uiting van ontevre-
denheid. zij kan enkel klachten behandelen over de dienstverle-
ning van het stadsbestuur. 
Heb je een klacht in verband met parkeerboetes of de wijze waar-
op deze geïnd worden, gelieve je dan te wenden tot de ombuds-
dienst van streeteo (parkeren.ronse@streeteo.be). deze firma 
staat in voor het parkeerbeheer in ronse.

Hoe kun je een klacht indienen?
de klachtenmanager kan enkel klachten onderzoeken die schrif-
telijk geformuleerd zijn. anonieme klachten worden niet behan-
deld. gebruik het elektronische klachtenformulier op de website, 
stuur een mail naar klachten@ronse.be of stuur een brief. Je kunt 
de klachtenmanager ook bellen voor vragen of als je problemen 
hebt om je klacht schriftelijk over te maken.

Wat gebeurt er met je klacht?
Je krijgt binnen de 10 dagen een ontvangstbevestiging. als je 
klacht ontvankelijk is, zal de klachtenmanager ze onderzoeken. 
ze heeft hiervoor maximum 45 dagen tijd. Het onderzoek houdt 
in dat de klachtenmanager contact opneemt met de betrokken 
stadsdienst(en), om na te gaan wat er fout gelopen is. Jij wordt 
met een brief geïnformeerd over het resultaat van het onderzoek. 
Het stadsbestuur registreert alle klachten, zodat ze jaar na jaar 
kan bekijken of er zwakke plekken zijn in de dienstverlening. op 
die manier kan het stadsbestuur haar dienstverlening continu 
verbeteren. 
de klachtendienst doet ook de administratieve afhandeling van 
bezwaarschriften. wie meent dat een bepaalde gemeentelijke 
belasting ten onrechte werd aangerekend, kan hierover bezwaar 
indienen. de voorwaarden voor een geldig bezwaarschrift en de 
wijze waarop je dit kunt indienen, staat steeds vermeld op de ach-
terzijde van ieder aanslagbiljet.

Klachten
Grote Markt 12 - 9600 Ronse
T: 055 23 28 03 - E: klachten@ronse.be

Communicatie en inspraakCommunicatie en inspraak
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Begraafplaatsen
Ronse heeft twee begraafplaatsen:
• Begraafplaats Leuzesesteenweg – engelsenlaan (oud kerkhof)
• Begraafplaats Hogerlucht – ommegangstraat (nieuw kerkhof)

Openingsuren
Het oud kerkhof is elke dag geopend van 8.00 u tot 16.30 u. 
Het nieuw kerkhof is open:
•  oktober tot en met februari: 

maandag tot en met vrijdag: van 8.00 u tot 16.30 u. 
zaterdag, zon- en feestdagen: van 8.00 u tot 17.00 u.

•  maart tot en met mei: 
elke dag van 8.00 u tot 19.00 u.

•  Juni tot en met september: 
elke dag van 8.00 u tot 20.00 u.

Bereikbaarheid
Beide begraafplaatsen zijn eenvoudig te voet, met de fiets en met 
de wagen te bereiken. de oude begraafplaats is bereikbaar via de 
Leuzesesteenweg en de engelsenlaan. Hier zijn voldoende par-
keermogelijkheden. de nieuwe begraafplaats is te bereiken via 
Hogerlucht en via de ommegangstraat. aan beide ingangen is 
er voldoende parking voorzien. de Lijn voorziet een belbusdienst 
voor Hogerlucht (lijn 460 en 470).

Reinigen grafzerken
Bij de technische dienst van de stad kan een aanvraag ingediend 
worden om de grafzerken van uw dierbaren te laten reinigen. de 
kostprijs hangt af van het materiaal en de vervuiling van de graf-
steen.

Gedenkvormen
de stad biedt een variatie aan gedenkvormen aan. er kan geko-
zen worden voor een begraving in volle grond of in een grafkel-
der. er zijn daarbij speciale perken voorzien voor kinderen en voor 
begravingen volgens de islamitische rite. na crematie kan er ge-
kozen worden voor een uitstrooiing of voor een bijzetting van de 
asurne in het columbarium, het urnenveld of het urnenbos.

Meer info
Verdere inlichtingen over de mogelijkheden omtrent grondver-
gunningen, columbaria, het plaatsen van graftekens, ontgravin-
gen enz. zijn verkrijgbaar bij de technische dienst via td@ronse.be  
of 055 23 27 58.

Burgerlijke stand  
bevolking - rijbewijzen 
vreemdelingenzaken
de dienst Burgerzaken is voor de meeste mensen ‘het’ gezicht van 
het stadsbestuur. wanneer je naar het stadhuis komt, kan je moei-
lijk aan deze dienst voorbijgaan. Het dienstverleningspakket van 
Burgerzaken is dan ook bijzonder ruim: burgerlijke stand, bevol-
king, rijbewijzen en vreemdelingenzaken.

de burgerlijke stand deelt de meest ingrijpende momenten van 
het leven. iedereen wordt geboren en iedereen sterft. Bij de bur-
gerlijke stand doe je aangifte van beide gebeurtenissen. wanneer 
je gaat trouwen, kom je er om één en ander te regelen. Burgers 
met een vreemde nationaliteit die Belg willen worden en die aan 
alle voorwaarden voldoen, kunnen hier de Belgische nationaliteit 
aanvragen. documenten zoals een geboorte-, huwelijks- en over-
lijdensakte kan je zowel aan de balie van de burgerlijke stand als 
online aanvragen via www.ronse.be, dan doorklikken naar wonen > 
burgerzaken > documenten. 

de dienst bevolking is een afdeling van Burgerzaken waar je het 
vaakst mee in contact komt. Je komt er voor de meest uiteenlopende 
zaken: je allereerste identiteitskaart (Kids id), je identiteitskaart als 
volwassene (eid), je reispas, een reistoelating voor een minderjarig 
kind, de wettiging van je handtekening, een attest van woonplaats, 
een adreswijziging, een uittreksel uit het bevolkingsregister of een 
uittreksel uit het strafregister (voorheen bekend als “bewijs van 
goed zedelijk gedrag”). Beide uittreksels kan je ook online aanvra-
gen via www.ronse.be, dan doorklikken naar wonen > burgerzaken 
> documenten. 

ook bij de organisatie van de europese, federale, regionale en lokale 
verkiezingen kan je daar terecht voor een duplicaat van je oproe-
pingsbrief en voor allerlei formulieren zoals volmachten. Je laat er 
ook zeer belangrijke beslissingen in je leven registreren: een samen-
levingsovereenkomst (of de beëindiging ervan), een orgaandonor-
verklaring, een euthanasieverklaring en je laatste wilsbeschikking. 

rijbewijzen: een belangrijke stap in je leven: dat felbegeerde voor-
lopige rijbewijs en daarna je eerste rijbewijs of een rijbewijs van een 
andere categorie. als je alle nodige documenten bij de hand hebt, 
kan een rijbewijs onmiddellijk aangevraagd worden. enkele dagen 
nadien kan je het nieuwe (voorlopige) rijbewijs in kaartmodel al 
komen afhalen. op een internationaal rijbewijs, dat nog altijd een 
papieren document is, moet je minstens een week wachten; een 
buitenlands rijbewijs omwisselen voor een rijbewijs van het euro-
pese type kan tot enkele weken in beslag nemen.

Vreemdelingenzaken is er voor alle inwoners van ronse die de Bel-
gische nationaliteit niet hebben. wie nieuw is in het land en/of in de 
stad heeft soms het gevoel bedolven te worden onder een lawine 
van procedures en administratieve verplichtingen. de medewer-
kers zetten al hun deskundigheid in om je binnen het kader van de 
wet te helpen met inschrijvingen, verblijfsvergunningen, gezinsher-
enigingen, vreemdelingenkaarten, asielprocedures, regularisaties …

Burgerzaken
Grote Markt 12 - 9600 Ronse
T: 055 23 27 81 - F: 055 23 27 90
E: bevolking@ronse.be

Enkele cijfers over Ronse …
oppervlakte: 3.453 ha 47 a 86 ca
aantal inwoners op 1 januari 2018: 26.304 (totaal)
13.394 vrouwen en 12.910 mannen
Bevolkingsdichtheid: 761,67 inwoners per km2

in de loop van het jaar 2017 werden er 1.713 nieuwe inwoners  
ingeschreven in ronse:
- 337 door geboorte
- 1.181 komende van andere Belgische gemeenten
- 195 door inschrijving uit het buitenland

er werden dat jaar 1.486 personen uitgeschreven:
- 224 door overlijden
- 1.127 door vertrek naar een andere Belgische gemeente
- 68 door vertrek naar het buitenland
- 67 naar onbekende bestemming

de bevolking van ronse nam in 2017 toe met 227 inwoners.
er werden in 2017 in onze stad 106 huwelijken voltrokken en 52 
echtscheidingen in de registers ingeschreven.
aantal nationaliteitswijzigingen: 101

Vergelijking met 2016:
- geboortes: +50
- overlijden: -3
- huwelijken: +20
- echtscheidingen: ex aequo
- nationaliteitswijzigingen: +42

Bevolkingspiramide

Mannen Vrouwen Totaal
 Belg Vreem. Totaal Belg Vreem. Totaal BelgVreem. Totaal
0-5 917 97 1.014 941 85 1.026 1.858 182 2.040
6-10 883 84 967 825 59 884 1.708 143 1.851
11-15 798 58 856 796 48 844 1.594 106 1.700
16-20 756 60 816 751 50 801 1.507 110 1.617
21-25 665 60 725 671 71 742 1.336 131 1.467
26-30 631 85 716 696 98 794 1.327 183 1.510
31-35 667 127 794 657 130 787 1.324 257 1.581
36-40 740 110 850 731 104 835 1.471 214 1.685
41-45 811 103 914 727 85 812 1.538 188 1.726
46-50 836 85 921 723 58 781 1.559 143 1.702
51-55 809 65 874 775 45 820 1.584 110 1.694
56-60 758 45 803 794 46 840 1.552 91 1.643
61-65 695 28 723 714 43 757 1.409 71 1.480
66-70 595 31 626 671 22 693 1.266 53 1.319
71-75 449 20 469 578 23 601 1.027 43 1.070
76-80 342 18 360 459 10 469 801 28 829
81-85 268 8 276 439 10 449 707 18 725
86-90 146 4 150 308 3 311 454 7 461
91-95 48 0 48 123 2 125 171 2 173
96-100 8 0 8 20 1 21 28 1 29
+101 0 0 0 2 0 2 2 0 2

totaal 11.822 1.088 12.910 12.401 993 13.394 24.223 2.081 26.304

BegraafplaatsenBurgerzaken

U I T VA A R T Z O R G  D E V O S

FIERTELMEERS 59-61  |  9600 RONSE  |  T. 055 21 37 40
INFO@DEVOS-FUNERAL.BE  |  WWW.DEVOS-FUNERAL.BE
BELUV00A

0800 92 390
GRATIS NUMMER
24U/24U - 7 /7

Begrafenissen Quintens

• Aula voor 300 personen Winkel: Peperstraat 20 - Ronse
Aula: Oude Vesten 8 - Ronse
info@funerarium-bq.be
www.funerarium-bq.be

Maandag tot vrijdag: 10u - 12u & 14u - 18u
Donderdag: 14u - 18u
Zaterdag: 10u - 12u

• Alle diensten (Christelijk, burgerlijk
en andere)

• Ruime winkel met allerlei
uitvaartartikelen

• Rouwmaaltijd tot 30 personen

• Asjuwelen
BEISB00A



18 19

uw stad 2019

Woonwinkel
Heb je vragen over je woning, dan ben je in de woonwinkel aan 
het juiste adres!

Wil je jouw woning verbouwen? 
de verantwoordelijke van de woonwinkel helpt je bij het vinden 
van verschillende premies waarvoor de werken aan de woning in 
aanmerking komen. zij geeft je ook informatie over aanvullende 
leningen waar je gebruik van kunt maken bij het verbouwen van 
je woning.

Heb je problemen met jouw huurder of verhuurder?
de verantwoordelijke van de woonwinkel probeert in de eerste 
plaats te bemiddelen tussen huurder en verhuurder. de verant-
woordelijke reikt je ook informatie aan over de huurdersbond of 
het algemeen eigenaarssyndicaat.

Wil je een nieuwe woning huren of huren  
via sociale huisvestingsmaatschappijen?
de verantwoordelijke geeft je informatie over de werking van de 
sociale huisvestingsmaatschappijen en vertelt je welke documen-
ten er allemaal nodig zijn voor de inschrijving. de verantwoorde-
lijke ondersteunt je ook bij het invullen van de inschrijvingen, in-
dien je dit wenst.

Verhuis je van een slechte naar een goede woning,  
dan heb je misschien recht op een huursubsidie. de verantwoor-
delijke bekijkt samen met jou de voorwaarden. in het geval je 
recht hebt op een huursubsidie zal de verantwoordelijke samen 
met jou de aanvraag invullen.

Ga je verhuizen en wil je weten waar je allemaal 
aan moet denken?
de verantwoordelijke geeft tips en weetjes over verhuizen. zij vertelt 
je waar je allemaal moet aan denken wanneer je gaat verhuizen.

Wil je een huis kopen maar vind je een lening bij de 
bank te duur?
Je kunt bij de verantwoordelijke terecht om informatie in te win-
nen over sociale leningen. zij bekijkt samen met jou of je in aan-
merking komt voor sociale leningen.

Kimberly detollenaere
Verantwoordelijke van de Woonwinkel binnen het Sociaal Huis
Oscar Delghuststraat 62 - 9600 Ronse
Elke weekdag van 8.30 tot 11.30 u. Maandag op afspraak.
T: 055 23 28 51 - F: 055 23 74 49
E: Kimberly.Detollenaere@ocmwronse.be

Afvalophaling
restafval wordt opgehaald in een donkere restafvalcontainer, de 
diftar container. Voor info over de diftar container, afvalophaling- 
en kalender: 0800 90 270
Bel gratis van maandag tot vrijdag van 8 tot 18 u. en op zaterdag 
van 9 tot 12 u. of kijk in de afvalkalender of op www.ronse.be. 
Pmd wordt opgehaald in blauwe zakken. Papier en karton doe je 
in een kartonnen doos, een papieren zak of in een bundel samen-
gebonden met natuurtouw. 

Diftar huisvuilcontainer
Wat doe je met je Diftar container als je verhuist? 
de container blijft in de woning, leeg en netjes! Bij de aanvraag 
van adreswijziging op de dienst bevolking wordt de diftar contai-
ner automatisch geblokkeerd op het oude adres. op het nieuwe 
adres wordt de container automatisch geactiveerd.

Wat doe je met je Diftar container als je je huis verkoopt?
na de laatste lediging van de diftar huisvuilcontainer, neem je 
contact op met de groene lijn om de container te laten ophalen. 
als er binnenkort een nieuwe bewoner komt, kun je de container 
leeg en netjes achterlaten in de woning. 

Wat als je méér afval hebt dan in je Diftar container kan?
als je diftar container een keer te klein is, kun je gebruik maken 
van de procedure “extra zakken”. dat kun je 3x per jaar. Je belt voor-
af (best 2 dagen vóór ophaling) naar de groene lijn 0800/90 270 
om te melden dat je extra zakken zult aanbieden bij de volgende 
ophaling (max. 10 zakken per keer). gebruik geen blauwe Pmd 
zakken! de extra zakken mogen niet groter zijn dan je diftar huis-
vuil container. als 3x per jaar extra zakken aanbieden niet vol-
doende is om je huishoudelijk afval te laten ophalen, vraag je best 
een grotere container aan via de groene lijn.

De blauwe PMD-zak
P staat voor plastiek flessen en flacons.
- flessen en flacons van dranken en voedingsmiddelen
- flessen en flacons van onderhoudsproducten
- flessen en flacons van zeep, shampoo e.d. 
M staat voor metalen verpakkingen: 
- drankblikjes en conservenblikken
- deksels van bokalen en flessen
- Kroonkurken in metaal
- dozen en bussen in metaal
- Bakjes en schaaltjes uit aluminium
- spuitbussen van cosmeticaproducten en voedingsmiddelen
D staat voor drankkartons

Mag NIET in de PMD-zak
-  Plastiek potjes en doosjes : yoghurtpotjes, vlootjes van boter of 

margarine, dozen van roomijs, potjes van platte kaas en smeer-
kaas

-  Plastieken schaaltjes en bakjes (vb van champignons of aard-
beien)

-  Verpakkingen die giftige of bijtende producten hebben bevat, 
zoals verf, insecticiden, ontstopper 

- aluminiumfolie 
-  Plastieken potjes, doosjes en bakjes en plastiekfolie mag je gra-

tis naar het recyclagepark brengen. Verpakkingen die gevaarlij-
ke producten hebben bevat kunnen bij het klein gevaarlijk afval 
op het recyclagepark. 

Let op: 
-  maak de verpakkingen helemaal leeg voor je ze in de Pmd-zak 

stopt.
-  doe in een blauwe Pmd-zak geen verpakkingen groter dan 8 liter.
- maak geen plastic bidons of flessen vast aan de blauwe Pmd-zak. 

Dienst Omgeving
wanneer je wil bouwen of verbouwen, of een inrichting exploite-
ren, moet je in bepaalde gevallen een aanvraag tot omgevingsver-
gunning indienen. er wordt dan onderzocht of het project strookt 
met de wetgeving en goede ruimtelijke ordening. Behalve voor 
eenvoudige dossiers is het verplicht om uw aanvraag digitaal in te 
dienen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be

Je kan bij de dienst omgeving terecht met vragen omtrent de 
procedure en haalbaarheid van uw project. 

ook voor vragen en opmerkingen rond bodem, natuur, land-
bouw, dieren, pesticidenreductie… kan je terecht bij de dienst 
omgeving. 

dienst omgeving
Grote Markt 14 - 9600 Ronse
T: 055 23 27 70 - E: omgeving@ronse.be

Vastgoedinformatie
Je kan bij de dienst omgeving informatie opvragen over de be-
staande plannen, vergunningen, bouwinbreuken etc. van een 
perceel grond of gebouw. Je kan deze documenten eveneens on-
line aanvragen via een aanvraagformulier op www.ronse.be.
Je hebt de keuze uit:
1)  uittreksel uit het vergunningenregister 

>> overzicht van alle vergunningen, weigeringen,  
gekende bouwinbreuken

2)  uittreksel uit het plannenregister 
>> overzicht van plannen die van toepassing zijn

3)  stedenbouwkundig uittreksel 
>> Combinatie van 1 & 2

4)  notariële inlichtingen 
>> stedenbouwkundig uittreksel aangevuld met info over 
milieu, huisvesting, economie e.d.

Tips: Je vindt ook heel wat info over je perceel via geopunt Vlaan-
deren.
een afdruk van het kadasterplan kan je eenvoudig bekomen via 
Cadgis Viewer. met vragen kan je terecht bij de dienst omgeving 
via vastgoedinfo@ronse.be of 055 23 27 70.

Ruimtelijke ordening
de lokale overheid heeft een belangrijke taak inzake ruimtelijke 
ordening. in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (grs) 
staat de ruimtelijke visie voor ronse beschreven. Het grs kan je 
raadplegen op de dienst omgeving of nalezen op www.ronse.be. 
deze ruimtelijke visie wordt geïmplementeerd via verschillende 
instrumenten, deze instrumenten samen vormen het kader 
waaraan aanvragen tot omgevingsvergunning worden getoetst. 
zo gaat het o.a. over bestemmingsplannen (gewestplan, BPa’s, 
ruP’s), verordeningen, onteigeningsplannen, rooilijnplannen enz.

Huisvesting
de dienst omgeving staat ook in voor alles wat met huisvesting 
te maken heeft:
- adviesverlening inzake huisvestingsbeleid
- informatie aangaande premies
-  woonkwaliteitsbewaking (onderzoek naar onbewoonbaarheid 

en ongeschiktheid van woningen)
- voorkooprecht
- onderzoek naar en aanpak van leegstand en verkrotting

Milieu
Bij de dienst omgeving kan je ook terecht voor:
•  omgevingsvergunning, milieuvergunningen en meldingen: 

info, oude vergunningen opzoeken, nieuwe vergunningen aan-
vragen, openbare onderzoeken en bekendmakingen… 

•  Bodem: info, bodemsaneringsprojecten, register van risicogron-
den

•  milieuhinder: melding van hinder
•  natuur en bos: info, projecten, vergunningen, subsidies voor on-

derhoud van knotbomen en kleine landschapselementen
•  Landbouw: vergunningen, schade aan teelten, info 
•  dieren: dierenwelzijn, zwerfkatten, handel in dieren
•  Projecten en beleid rond milieu en natuur 
•  Pesticidenreductie: pesticidenvrij beheer van terreinen en kerk-

hoven, info
•  Bestrijding van invasieve exoten zoals reuzenberenklauw, Japan-

se duizendknoop

omgevingomgeving
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Composteren van keuken- en tuinafval
Om te composteren heb je groen en bruin materiaal nodig
Composteren is meer dan keuken- en tuinafval op een hoop  
gooien… groene materialen zijn keuken- en tuinresten die weinig 
of geen structuur bezitten, maar een hoog vochtgehalte hebben 
en veel voedingstoffen bevatten. groen materiaal is onder meer 
grasmaaisel, groente- en fruitresten, en gewied onkruid. ook uit-
werpselen van planteneters zoals kippen en konijnen, ganzen en 
schapen behoren hiertoe.
Bruine materialen zijn alle stevige, stugge, luchtige materialen: 
houtsnippers, droge herfstbladeren en dorre stengels, maar ook 
stro en houtkrullen. Bruin materiaal heeft een duidelijke structuur 
en zal ook het composterend materiaal structuur geven. Het ver-
zekert de zo belangrijke luchtvoorziening in het composterende 
materiaal en voorkomt verslempen en geur.
meer info: www.vlaco.be 

Compostbak of compostvat? 
Voor een kleinere tuin is een compostvat ideaal. ook als je tuin 
groter is en je het snoeihout versnippert, een mulchmaaier ge-
bruikt en snippers, bladeren en andere tuinresten consequent 
als mulch gebruikt, kan een compostvat voor de verwerking van 
voornamelijk keukenafval volstaan. Je voegt dan vooral bruin 
tuinmateriaal toe om het composterend materiaal luchtig te hou-
den. een compostvat heeft een inhoud van zowat 300 l.
Heb je een grotere tuin dan kun je beter kiezen voor een com-
postbak, of beter nog voor twee of drie compostbakken naast 
elkaar. Je moet immers kunnen omzetten. Heb je een grote be-
hoefte aan compost en verwerk je bijgevolg grote hoeveelheden 
materiaal, dan kun je een composthoop opzetten. dat doe je best 
in een keer en in voldoende volume.

Compostvat of compostbak bestellen
dit zijn de verkoopprijzen voor composteersystemen:
- compostvat: € 20
- beluchtingsstok: € 6
- compostbak: € 45; € 85 voor 2 

Bestellen
1)  schrijf het vereiste bedrag over op de rekening van het stads-

bestuur:  
Be53 0910 0032 2553 
stadsbestuur ronse 
grote markt 12 
9600 ronse  
Vermeld duidelijk “compostvat” of “compostvat + stok” of 
“compostbak”. 

2)  na ontvangst van de betaling sturen wij een afhaalbon op. 
daarmee kun je de bestelling afhalen op het recyclagepark. 

dienst omgeving 
Grote Markt 12 - 9600 Ronse
T: 055 23 27 70
E: recyclagepark@ronse.be

Recyclagepark
Openingsuren
WINTERPERIODE (oktober tot eind februari)
maandag gesloten
dinsdag 9:00 - 12:00 13:00 - 16:00
woensdag 9:00 - 12:00 13:00 - 16:00
donderdag   13:00 - 16:00
Vrijdag 9:00 - 12:00
zaterdag 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00

ZOMERPERIODE (maart tot eind september)
maandag  gesloten
dinsdag 9:00 - 12:00 13:00 - 16:00
woensdag 9:00 - 12:00 13:00 - 16:00
donderdag  13:00 - 16:00
Vrijdag 9:00 - 12:00 13:00 - 16:00
zaterdag 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Sluitingsdagen recyclagepark 2019
woensdag 1 mei 2019: dag van de arbeid
dinsdag 14 mei 2019 - namiddag: personeelsactiviteit
donderdag 30 mei 2019: oLH Hemelvaart
donderdag 11 juli 2019: Vlaamse feestdag 
donderdag 15 augustus 2019: feestdag maria Hemelvaart
Vrijdag 1 november – zaterdag 2 november 2019: allerheiligen
Vrijdag 15 november 2019: Koningsdag
maandag 23 december 2019 tot en met donderdag 2 januari 2020: 
eindejaarsperiode

Toegang en betaling
Het recyclagepark is er voor:
• inwoners van ronse;
• mensen die in ronse een geregistreerd tweede verblijf hebben;
• Kmo ‘s tot 9 werknemers (kleine Kmo’s of KKmo’s);
• zelfstandige ondernemers (zo);
• door de stad erkende verenigingen;
• scholen en jeugdinstellingen.

als inwoner krijg je toegang met je elektronische identiteitskaart. 
de berekening van de kosten gebeurt via een puntensysteem en 
hangt af van het soort en de hoeveelheid afval die je aanbiedt. 
meer info op www.ronse.be. 
elk gezin krijgt jaarlijks zes gratis punten. de gratis punten die op 
31 december niet gebruikt zijn, vervallen. op 1 januari krijgt ieder 
gezin opnieuw 6 gratis punten. Bijkomende punten zijn te beta-
len.
op het recyclagepark kan ter plaatse niet betaald worden; alle 
kosten worden verrekend via de diftar rekening. die krijg je één 
maal per jaar rond februari. op het diftar aanslagbiljet voor de 
afvalkosten vind je 3 aanrekeningen:
- de kosten voor de diftar container;
- de kosten voor ophaling aan huis van grof vuil en snoeihout;
-  de kosten voor het recyclagepark (als je moest betalen voor je 

bezoeken).

tips voor een vlot en aangenaam bezoek aan het recyclagepark
• sorteer vooraf je afval
• hou je identiteitskaart klaar
• toon wat je meegebracht hebt aan de toezichter
• volg de instructies van de toezichters
• hou het netjes en ruim gemorst afval op
• neem geen afval uit de containers mee
•  breng geen gewoon huisvuil naar het recyclagepark; dat wordt 

niet aanvaard 

Recyclagepark
Ingang: Viermaartlaan 62 (naast de carwash)
T: 0477 88 78 78
E: recyclagepark@ronse.be

Afvalkalender
op het einde van het jaar krijgt iedereen een nieuwe afvalka-
lender in de brievenbus. Heb je er geen ontvangen? Kijk dan op 
www.ronse.be. wil je een papieren kalender? Haal er eentje af aan 
het onthaal van het stadhuis.

Ophaling aan huis van grof vuil en snoeihout 
dit kun je regelen via www.ivla.be
1.  noteer de code van 6 letters die op de kleine sticker van je diftar-

container staat;
2. vraag met deze code je persoonlijke login en paswoord aan;
3.  vraag een ophaling grof vuil of snoeihout aan en gebruik daar-

voor je persoonlijke login en paswoord;
4. je ontvangt de bevestiging in je mailbox.
Je kunt dit ook regelen via de groene lijn: 0800 90 270

Plaats het afval op de dag van ophaling netjes gesorteerd bui-
ten vóór 7 uur ’s morgens. Hou de doorgang op het voetpad vrij. 
de afvalsoorten worden door verschillende vrachtwagens opge-
haald. de ene afvalsoort kan hierdoor langer blijven staan dan de 
andere.

Let op:
- ongesorteerd afval blijft staan!
- max. 3m³ per oproep
-  klein afval dat in zakken kan, geef je beter mee via het systeem 

‘extra huisvuilzakken’ en niet via de grof vuil ophaling.

Wat kan opgehaald worden?
•  SNOEIHOUT

wat kan?
Kort snoeihout van max. 2 m lang, haagplanten,... in bundels van 
max. 20 kg en een diameter van max. 30 cm per bundel.
wat kan niet?
Plastieken verpakkingen, ijzer, stenen, wortels, niet samenge-
bonden bundels, gras, haagscheersel, pakketten samengebon-
den met staaldraad...

• GROF RESTAFVAL
wat kan?
alle huishoudelijk afval dat niet selectief ingezameld wordt en 
dat niet in de donkergroene container kan: grote brandbare 
stukken, oude matrassen, plastic tuinmeubilair, samengebon-
den oude tapijten, plastic latten, enz. Het grof restafval moet 
draagbaar zijn, max. breedte van 1,5 meter en per stuk max. 25 
kg. wat niet werd aangegeven, wordt niet meegenomen op de 
dag van de ophaling.

wat kan niet?
alles wat selectief ingezameld wordt, niet brandbare materialen, 
zakken met klein afval, huisvuil dat in een restafvalcontainer kan, 
isomo (piepschuim), papier en karton, Pmd, glas, elektrische ap-
paraten, stenen, afbraakmateriaal zoals steengruis, roofing, wC 
‘s, lavabo’s, steengoed zoals bloempotten, vazen, asbest, auto-
banden, medisch afval en klein gevaarlijk afval, bedrijfsafval en 
Kmo-afval.

• OUDE METALEN
wat kan?
allerlei materiaal vervaardigd uit metaal, fietskaders, metalen 
badkuipen, metalen omheiningen... de aangeboden fractie me-
taal moet draagbaar zijn, max. breedte van 1,5 meter en per stuk 
max. 25 kg.
wat kan niet?
elektrische apparaten, autowrakken, metalen verpakkingen, 
enz.

Volg je eigen afvalproductie op www.ivla.be
met de aangemaakte login van www.ivla.be kun je ook je eigen 
afvalproductie volgen. na het inloggen op www.ivla.be kun je vol-
gen hoeveel kg afval je op een bepaalde ophaaldag hebt aange-
boden.

Wat kost afval?
Eén afvalfactuur per jaar
Voor de afvalkosten van het voorbije jaar krijg je een diftar aan-
slagbiljet met 3 aanrekeningen
- de kosten voor de diftar container;
- de kosten voor ophaling aan huis van grof vuil en snoeihout;
- de kosten voor het recyclagepark.
Je krijgt de rekening rond februari.

DIFTAR container voor RESTAFVAL 
Per aanbieding container
• 40 liter container 0,15 euro
• 120 liter container 0,30 euro
• 240 liter container 0,60 euro
• 1.100 liter container 2,93 euro
Per kg aangeboden afval  0,28 euro/kg
minimumbelasting per aansluitpunt
• per maand 1,18 euro
• per 6 maanden 7,08 euro
• per 12 maanden 14,16 euro
OPHALINGEN AAN HUIS op afroep
grof vuil € 30,00
snoeihout € 15,00

omgevingomgeving
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Logistiek en schoonmaak
de dienst Logistiek & schoonmaak staat in voor de algemene 
leiding en de coördinatie van het schoonmaakpersoneel van de 
stadsgebouwen. de aandacht wordt gevestigd op het realiseren 
van een professionele en efficiënte schoonmaakorganisatie. een 
schoon bedrijf zorgt namelijk voor een goede indruk. of het nu 
gaat om een propere inkomhal, ordelijke kantoren of een fris sa-
nitair, het draagt allemaal bij tot het imago van de organisatie. 
Bovendien creëert het een aangename werksfeer voor de werk-
nemers. om dit waar te maken is niet alleen de dagdagelijkse 
praktische organisatie van belang. er moet ook een organisatie 
op lange termijn uitgewerkt worden, met aandacht voor duur-
zaamheid m.b.t. tot milieu, financiële en menselijke middelen.

Logistiek & schoonmaak
Grote Markt 12 - 9600 Ronse
T: 055 23 27 30 - E: schoonmaak@ronse.be

Technische Dienst
de technische dienst draagt zorg voor een goed onderhouden, 
veilig en gebruiksvriendelijk openbaar domein en patrimonium. 
de dienst behandelt zeer uiteenlopende dossiers met betrekking 
tot wegen- en rioleringswerken, (her)aanleg van voetpaden, sane-
rings- en renovatiewerken, nieuwbouwprojecten, stadsvernieu-
wingsprojecten, werken aan waterlopen, werken van de diverse 
nutsmaatschappijen, aankoop van materialen, werken door kerk-
fabrieken enz.

Bij de administratie van de Technische Dienst 
kan je terecht: 
Voor informatie omtrent:
• grondbeleid, patrimoniumbeheer en onteigeningen
• aan- en verkoop van gronden en gebouwen door de stad
•  de ontwerpen en de uitvoering van openbare werken (door de 

stad of door andere overheden of derden) op het grondgebied 
ronse

• waterlopen
•  werken door de nutsmaatschappijen betreffende openbare ver-

lichting, laagspanning en telecommunicatiewerken
• atlas van de waterlopen, voetwegen en buurtwegen
• rooiplannen
• straatnaamgeving
• klassering van monumenten en landschappen

Aanvragen:
• materiële hulp (uitleendienst) en ondersteuning bij evenementen
• aanleg, herstelling of aanpassing van voetpaden en opritten
• overwelven van straatgrachten
• beheer en verkoop van concessies begraafplaatsen
• reinigen van grafzerken
• plaatsen van tijdelijke publiciteitsborden op de openbare weg
• ruimen van septische putten
• uitvoeren van ontstoppingen bij particulieren
• ijzelbestrijding en sneeuwruiming

Meldingen omtrent:
• schade aan openbaar domein, rijweg, voetpaden, bermen
•  onderhoud van openbare wegen, bermen, grachten, voetpaden, 

rioleringen
• onderhoud verkeerssignalisatie en wegmarkeringen
• groenonderhoud van parken en groenzones
• zwerfvuil en sluikstort
• defecte straatlampen

technische dienst
Grote Markt 12 - 9600 Ronse
T: 055 23 27 58 - E: td@ronse.be

Ontwerpbureau
de technische diensten omvatten niet enkel een administratie 
die alle dossiers behandelt en opvolgt, maar ook een ontwerpbu-
reau, dat instaat voor de opmaak van diverse ontwerpen en de 
opvolging en coördinatie van de uitvoering ervan.

Het Ontwerpbureau staat in voor:
Opmaak ontwerpen:
• wegeniswerken
• rioleringswerken
• verkavelingen
• renovatie en restauratie van gebouwen
• rooi- en onteigeningsplannen
• buurtwegwijzigingen

Informatie omtrent:
• rooilijnen bij de notariële inlichtingen
• rooilijn bij het inplanten van nieuwbouwprojecten
•  rioleringsleidingen bij de KLiP-aanvragen (Kabel en Leiding in-

formatie Portaal) bij grondwerken

dit bureau staat ook in voor het toezicht en de opvolging van we-
genis-, riolerings-, onderhouds- en instandhoudingswerken, als-
ook voor het opstellen van opmetingsplannen bij aan- en verkoop 
van stadsgronden.

ontwerpbureau
Grote Markt 12 - 9600 Ronse
T: 055 23 27 61 - E: ontwerpbureau@ronse.be 

Stedelijke Werkplaats
de stedelijke werkplaats is gelegen in de Leuzesesteenweg en is 
bevoegd voor:
• coördinatie van de verschillende werkploegen;
•  uitvoeren van onderhouds- en vernieuwingswerken aan het 

openbaar domein, gebouwen, inrichtingen, waterlopen, open-
baar groen en parken.

wegenis & Logistiek: 055 23 28 71
gebouwen: 055 23 28 72
groendienst: 055  23 28 73

stedelijke werkplaats
Leuzesesteenweg 144 - 9600 Ronse
Algemene coördinatie: 055 23 28 70 - E: werkplaats@ronse.be

colora ronse
Zonnestraat 198
T 055 21 16 00
colora.ronse@colora.be
www.colora.be

BFCOT00A

colora ronse
Zonnestraat 198
T 055 21 16 00
colora.ronse@colora.be
www.colora.be

SCHOEN- & SLOTENMAKERIJ 
DANICK

Stationsstraat 34-36 • RONSE 
055-30 56 13 • GSM 0475-82 99 23 

www.danick.be

Openingsuren van di. tot vrij.: 7u45 tot 12u15 - 13u30 tot 18u00
zaterdag: 8u30 tot 12u00 - 13u30 tot 16u00 • zon- en maandag gesloten

BE
PS
S0
0A

BFLRC00A

Ninovestraat 110 - 9600 Ronse / Renaix
www.dnkkeukens.be - @dnkkeukens

info@dnkkeukens.be - Tel.: 055/30 90 58

Cuisines

Keukens

D&K

LUCHTGOMMEN 
& ZANDSTRALEN

Opkuisen en behandelen van 
meubelen en trappen

deuren, balken, vloeren
radiatoren en smeedwerk

natuursteen en klein gevelwerk
verwijderen van graffiti

info@schrijnwerkerijbernard.be - GSM 0479 42 57 74

BE
M
LD
00
A
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Projecten
de projectencoördinator is verantwoordelijk voor het algemeen 
projectbeheer van de stad en neemt de concrete coördinatie van 
een aantal stadsprojecten op. Hij stelt de project- en faseplannen 
op, beheert de toegekende middelen op efficiënte wijze en waakt 
over de kwaliteit en de tijdige oplevering van de gewenste pro-
ducten. Hij rapporteert met regelmaat aan de algemeen direc-
teur en het college van burgemeester en schepenen. in samen-
werking met de communicatieambtenaar verzorgt hij de interne 
en externe communicatie omtrent de ontwikkeling van de op-
gevolgde projecten. Verder draagt hij bij aan het vertalen van de 
maatschappelijke en bestuurlijke evoluties in beleidsvoorstellen 
en meerjarenplannen. 

Projecten 
Grote Markt 12 
T: 055 23 27 10 - E: projecten@ronse.be 

De Vrijheid
de Vrijheid is het historisch stadsdeel rond de sint-Hermeskerk 
met de Kleine markt, het Bruulpark en de oude sint-martinus-
kerk. de stad is volop bezig met het herinrichten van dit gebied. 
dit stadsdeel heeft een enorm potentieel vanwege de aanwezig-
heid van tal van gebouwen met een grote erfgoedwaarde maar 
ook omdat het op het kruispunt ligt van detailhandel, horeca en 
toerisme. de ontwikkeling van dit stadsdeel betekent een belang-
rijke impuls voor de stad. in het masterplan voor dit gebied wordt 
voorzien in een autoluw hart met authentieke materialen. 

in 2018 werd hard gewerkt aan de realisatie van de zone rond de 
Kleine markt. de werken werden aangevat door een groot ar-
cheologisch onderzoek. Hierbij werden heel wat potten, munten 
en penningen teruggevonden. de laatmiddeleeuwse bedevaarts-
penning van sint-Hermes kon op veel publieke belangstelling re-
kenen. Begin oktober werd het vernieuwd plein met fontein en 
natuurlijke regenwateropvang officieel geopend.

Begin 2019 zal het sint-martensplein voor de Passage afgewerkt 
zijn. tegen de zomer zal ook de sint-martensstraat helemaal af-
gewerkt zijn. ondertussen worden de plannen voor de heraanleg 
van de sint-Hermesstraat en Priestersstraat opgemaakt.

Hoge Mote
Binnen hetzelfde plan werd werk gemaakt van de vernieuwing 
van de Hoge mote tot een toeristisch onthaal voor de regio 
Vlaamse ardennen. op het gelijkvloers van dit monument wordt 
het verleden van onze stad ontrafeld rond drie centrale thema’s: 
landschap, textiel en sint-Hermes. dit vormt de perfecte start 
voor een stadswandeling of de verkenning van de mooie omge-
ving. aan de hand van interactieve panelen, luisterverhalen, film-
pjes en virtual reality kunnen bezoekers meer ontdekken over de 
cultus rond sint-Hermes, de ontwikkeling van ronse door textiel 
en Vlaanderens mooiste landschap. de eerste verdieping biedt in-
woners en bezoekers meer informatie over de lopende projecten 
van de stad. Het gebouw werd geopend eind 2018 en kan rekenen 
op een niet aflatende stroom bezoekers.

De Stadstuin,  
het groene hart van Ronse
Het stadsvernieuwingsproject de stadstuin is één van de belang-
rijkste ontwikkelingen in ronse. Het betreft de realisatie van een 
groot park omzoomd met woningen, op de heuvel tussen de Ver-
lorenstraat en de oscar delghuststraat. alleen al door de grootte 
en de ligging is het een bijzonder gebied: een heuvel van 11 ha 
groot, gelegen naast het centrum van de stad. niet alleen krijgt 
ronse een grote groene long binnen de stadsgrenzen, er wordt 
tegelijkertijd een hoogwaardig woonaanbod toegevoegd. Het 
stadspark van 7 ha wordt door de stad gefinancierd en de wonin-
gen en appartementen op 6 ha worden door de private partner 
gerealiseerd. de stad heeft bekende ontwerpers om hun mede-
werking gevraagd. Het architectenbureau robbrecht en daem 
tekende het masterplan. de uitwerking van het park was in han-
den van de al even bekende landschapsarchitect martin wirtz. 
Het resultaat is een mooi landschappelijk park dat de drager is 
van de totale ontwikkeling. Het park is reeds meer dan enkele ja-
ren aangelegd en is voor iedereen toegankelijk. Het wordt nu al 
door heel wat mensen en organisaties gebruikt en is met het na-
tuurlijk amfitheater als centrum een gezellige ontmoetingsplaats 
midden in de stad. Voor de realisatie van de woningen heeft stad 
ronse een overeenkomst gesloten met bvba avaronne. er komen 
in totaal 13 villa’s, 73 woningen en 237 appartementen. de com-
binatie van groen wonen aan een landschappelijk park met de 
voorzieningen van de stad binnen handbereik zijn de grote troe-
ven van dit project.

in 2019 worden de woningen afgewerkt die langs de kerfboule-
vard gelegen zijn. Later wordt de aanleg van het 2de deel van het 
park met een natuurlijke speelruimte gerealiseerd.

TIO3
de activiteiten binnen tio3 zijn onder te verdelen in 3 pijlers. zo 
vind je in het gebouw het Business Center, event Locaties en het 
fab(ric)Lab terug.
Het business center biedt de mogelijkheid om te kiezen voor een 
flexibele werkplek, afgesloten kantoor of kantoorvleugel op maat 
aangepast aan de groei van je onderneming. Je geniet van een 
ruimte dienstverlening, waaronder het professioneel onthaal van 
jouw bezoekers. tio3 heeft verschillende vergaderruimtes uitge-
rust met projectieschermen en audiovisuele apparatuur. Kortom, 
de locatie bij uitstek om je kantoor te vestigen. 
Het gebouw biedt ook plaats voor alle soorten evenementen: se-
minaries, congressen, vergaderingen, tentoonstellingen, show-
rooms, personeelsfeesten… Het 9 verdiepingen tellende gebouw 

heeft verschillende zalen waar licht en ruimte centraal staan. wij 
denken met je mee van a tot z bij de organisatie van jouw event.
in het fab(ric)Lab ontdek je een divers aanbod aan textiel gerela-
teerde thema’s en technieken. er worden op geregelde tijdstip-
pen workshops georganiseerd rond textiel, fashion en innovatie, 
zowel voor beginners als gevorderden. Je kan er ook terecht voor 
de aanmaak van jouw prototypes.

Meer informatie? 
Bekijk wat tio3 te bieden heeft en breng een bezoekje aan onze 
website en blijf up to date via onze facebook- en instagrampagina. 

tIo3
Oscar Delghuststraat 60 - 9600 Ronse
055 21 80 07
www. tio3.be - info@tio3.be 

O. Delghuststraat 60
B-9600 Ronse

TIO3

TIO3_

www.tio3.be

055 21 80 07

info@tio3.be

- Panoramazalen met zicht op de Vlaamse Ardennen.

- Vergaderruimtes voor elke gelegenheid.

- Polyvalente zaal met toegang tot tuin.

- Foyer voor recepties en ontvangsten.

- Aula met lederen zetels en uitstekende akoestiek.

- Ruime gratis parking voor de deur.

- Rustige en groene omgeving.

- Cateringservice voor elk budget.

- Wij denken met u mee van A tot Z.

- Kantoren op dagbasis, co-working.

BFTMV00A
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als je een zaak wenst te openen in het centrum, kijk dan eerst 
even na of de activiteit die je wenst te starten toegelaten is.
de stedenbouwkundige verordening kan je terugvinden op  
www.ronse.be

Cadeaucheque Ronse
Heel wat gelegenheden zijn aanleiding om iemand een cadeau-
tje te geven. Het geschikte geschenk vinden is echter niet altijd 
makkelijk. de cadeaucheque kan je veel moeite besparen. ze 
kunnen aangekocht worden bij verschillende ronsese handelaars 
en kosten € 10. de begunstigde bepaalt zelf waar hij die cheque 
gebruikt. reeds meer dan 60 handelaars en/of horeca-uitbaters 
hebben hun deelname aan deze cadeaucheque bevestigd.
dit is een initiatief van de unie der Handelaars en unizo, in sa-
menwerking met de stad.

Waar kan je de cheques aankopen?
Papershop: fr. rooseveltplein 28
dienst toerisme: Hoge mote- de Biesestraat 2
optiek sofie: Peperstraat 5a
grafoman: sint-martensstraat 10

Waar kan je de cadeaucheques gebruiken?
de lijst van deelnemende winkels kan je terugvinden op 
www.ronse.be.

Lokale economie
Grote Markt 12 - 9600 Ronse
T: 055 23 27 76 - E: economie@ronse.be

De Werkwinkel
de werkwinkel is de plaats waar je verschillende organisaties 
vindt om je als werkzoekende aan een job te helpen (al dan niet 
via een opleiding) en als werkgever aan de geschikte medewer-
ker. in de werkwinkel kan je terecht voor informatie en persoon-
lijk advies over werk, opleiding, begeleiding en het vinden van 
personeel. op de VdaB website (www.vdab.be) en via het gratis 
nummer 0800 30 700 (van 8 tot 19 u.) kan je ook terecht voor alle 
informatie omtrent werk.
Partners van de werkwinkel:
• VdaB: 055 33 40 80 of het gratis nummer 0800 30 700
•  gtB (gespecialiseerde team Bemiddeling): 055 33 40 87
•  wijk-werken: 055 34 40 85

werkwinkel Ronse
TIO3 - Oscar Delghuststraat 60 - 9600 Ronse
T: 055 33 40 80 - W: www.werkwinkel.be
Openingsuren: ma., din., woe.: 8.30-12u

Ondernemerscentrum
op zoek naar een mooie en aangename ruimte om te onderne-
men? Het ondernemerscentrum ronse is het antwoord op jouw 
zoektocht. instapklare kantoren en ateliers worden hier met een 
basisdienstenpakket ter beschikking gesteld tegen zeer interes-
sante prijzen.
meer informatie kan je vinden op www.ondernemerscentrumron-
se.be. Via onderstaande coördinaten kan je een afspraak maken 
voor een vrijblijvend bezoek.

ondernemerscentrum Ronse
Zonnestraat 52 - 9600 Ronse
T: 055 60 51 07 - E: info@ondernemerscentrumronse.be
W: www.ondernemerscentrumronse.be

Werken bij de stad Ronse
Het stadsbestuur van ronse biedt werkgelegenheid aan onge-
veer 245 personen, zowel in vast als in contractueel verband en 
is hiermee een belangrijke werkgever in de regio. al deze perso-
neelsleden werken bij een 25-tal verschillende diensten.

enerzijds komt de stad, via het personeelsbeleid (o.a. flexibele va-
kantieregeling met minimum 32 vakantiedagen, opleidingsmo-
gelijkheden, extra legale voordelen, daar waar mogelijk flexibele 
werktijden) tegemoet aan de noden van het personeel zodat het 
zich ten volle kan ontplooien. anderzijds verwacht het van de me-
dewerkers inzet. werken bij een stadsbestuur, is werken voor de 
bevolking. de burger is mondig, kritisch en veeleisend. Van elk 
personeelslid wordt dan ook zin voor initiatief en een positieve in-
gesteldheid verwacht om zo samen een efficiënte en kwalitatieve 
dienstverlening te verstrekken. Klantvriendelijkheid, correctheid, 
nauwkeurigheid, motivatie, zijn termen die het stadspersoneel 
dagelijks omzetten in de praktijk bij de uitvoering van hun taak.

Voor veel medewerkers betekent werken voor de stad ronse ook  
werken in de stad waar ze wonten met een tijdsvoordeel tot ge-
volg. maar ook wie niet in ronse woont, ervaart het voordeel van 
werken in ronse. door de vlotte bereikbaarheid (n60 gent - ron-
se en a8 Brussel - doornik) blijft fileleed je bespaard.

Solliciteren
Heb je zin om bij het stadsbestuur te komen werken? neem dan 
gerust contact op met de personeelsdienst. de medewerkers 
staan je graag te woord. alle openstaande vacatures worden 
steeds via www.ronse.be bekend gemaakt en je vindt ze even-
eens terug op de wis-databank van de VdaB en in de lokale en /
of regionale pers. Het is dan ook nuttig om deze bronnen regel-
matig te raadplegen.

Je kan ook steeds spontaan solliciteren. Hiervoor vind je 
een formulier terug op de website. dit kan je mailen naar  
vacatures@ronse.be. Beschik je niet over internet en/of een PC, 
stuur dan je kandidatuur schriftelijk naar het college van burge-
meester en schepenen, grote markt 12, 9600 ronse. spontane 
sollicitaties worden gedurende één jaar bijgehouden. wanneer er 
een voor jou gepaste vacature vrijkomt, word je hiervan dan op de 
hoogte gesteld. 

spontaan solliciteren kan via vacatures@ronse.be

Personeelsdienst
de personeelsdienst staat in voor het personeelsbeheer, de voor-
bereiding en de uitvoering van het personeelsbeleid. Personeels-
beheer betekent onder andere het dagelijks bijwerken van de 
personeelsdossiers, de registratie van de afwezigheden, de loon-
administratie, het beheer van de tijdsregistratie. Het personeels-
beleid omvat onder andere het uitvoeren van de aanwervingen 
en bevorderingen, het onthaal van nieuwe medewerkers, het 
opvolgen van de evaluaties, het vormingsbeleid, het beheer van 
het personeelsstatuut. deze dienst geeft ook advies over perso-
neelsaangelegenheden aan de algemeen directeur, het college 
van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad. uiteraard 
kunnen personeelsleden bij de personeelsdienst terecht met hun 
vragen over hun loopbaan, vakantie, pensioen (statutairen) enz.

als burger kan je bij deze dienst terecht voor informatie over 
openstaande vacatures of tewerkstellingsmogelijkheden bij het 
stadsbestuur. de medewerkers kunnen je meer uitleg geven over 
de functie-inhoud en voorwaarden waaraan je moet voldoen. ook 
op de website van de stad www.ronse.be staat hierover heel wat 
informatie.

Personeel
Grote Markt 12 - 9600 Ronse

T: 055 23 27 25 - E: personeel@ronse.be

Lokale economie
Subsidies voor Ondernemers
Het starten van een onderneming is voor velen vaak een stap in 
het onbekende. naast de administratieve formaliteiten is er ook 
nog het financiële gedeelte. als startende ondernemer heb je 
vaak grote kosten. de stad ronse wenst alvast de startende en de 
reeds gevestigde ondernemer zoveel mogelijk te begeleiden bij 
de meest uiteenlopende vragen.

de stad wenst ondernemers eveneens financieel te ondersteu-
nen aan de hand van een aantal subsidiemogelijkheden:

• Handelspandenfonds
Handelaars en horeca-uitbaters die een zaak starten in het win-
kelcentrum van ronse, kunnen genieten van een subsidie tot  
€ 26.000. de subsidie geldt voor:
-  heropbouw, renovatie of transformatie van het handelspand ten 

belope van 30% en met een maximum van € 12.500;
-  inrichtingskosten van de handelszaak ten belope van 25% en 

met een maximum van € 7.500;
-  verplaatsing of verhuis van de handelszaak ten belope van 25% 

en met een maximum van € 4.000;
- de gevelrenovatie ten belope van 30% met een max. van € 2.000.
Ben je van plan om een handels- of horecazaak te starten? neem 
dan contact op met de dienst Lokale economie of download het 
reglement en het aanvraagformulier via www.ronse.be.

• Gevelrenovatie
Bestaande en of nieuwe handels- en horecazaken in het afgeba-
kend commercieel centrum kunnen tot einde 2020 of tot uitput-
ting budget een subsidie aanvragen voor gevelrenovatie.
Het subsidiebedrag bedraagt 60% van de kostprijs met een max. 
van € 5.000.
Het aanvraagformulier vind je terug op www.ronse.be

• Subsidie Nieuw Ondernemerschap
wie een economische activiteit in ronse start, kan genieten van 2 
jaar gratis ondernemen. de ondernemer geniet van een integrale 
teruggave van volgende belastingen:
-  onroerende voorheffing die geheven wordt op het bedrijfspand 

voor wat betreft het gemeentelijk aandeel in deze belasting;
-  algemene gemeentelijke heffing die geheven wordt op de on-

derneming;
- belasting op drijfkracht die geheven wordt op het vermogen;
-  kost voor inschrijving in de kruispuntdatabank voor onderne-

mingen.
ondernemen in de stad ronse wordt dankzij deze financiële 
steun nog interessanter. Het aanvraagformulier en reglement zijn 
te downloaden op www.ronse.be.

Start van een horecazaak
indien je van plan bent om een horecazaak te starten of over te 
nemen, neem je best contact op met de dienst Lokale economie. 
sinds 01/01/2014 is een reglement van toepassing op alle horeca-
zaken. Het reglement vind je terug op www.ronse.be. een horeca-
zaak kan enkel geopend worden indien de uitbater in het bezit is 
van een horecavergunning.

Pop-up
Heb je een leuk concept en wil je graag een pop-up winkel star-
ten in ronse? dan kan je vanaf nu een tijdelijke winkel huren van 
1 maand tot max. 12 maanden aan voordelige huurprijzen.
Meer info vind je op www.ronse.be

Stedenbouwkundige verordening commercieel centrum
sinds 1 januari 2014 is een stedenbouwkundige verordening van 
toepassing op het afgebakend commercieel centrum. Het cen-
trum werd opgedeeld in 4 zones: een a-, b-, c- en horecazone. 
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Tussenkomst op Lijnkaarten
inwoners van ronse kunnen in de externe voorverkooppunten 
van de Lijn in ronse een Lijnkaart voor € 10 in plaats van € 14 
aankopen dankzij een financiële tussenkomst van de stad ronse. 
zo betaal je slechts € 1 per rit! deze gemeentekaart kan je enkel 
gebruiken voor verplaatsingen die zich beperken tot het grond-
gebied van ronse. met de ontwaarding voor 1 rit kan maximaal 1 
uur gereisd worden. stap je op of af buiten ronse, dan geldt dit 
voordeeltarief niet. Voor die ritten dien je over een ander vervoer-
bewijs, voorbeeld een normale Lijnkaart, te beschikken. 
raadpleeg de lijst van voorverkooppunten op www.delijn.be  
vervoerbewijzen  verkooppunten.
meer weten? surf naar www.delijn.be 
of bel de Lijninfo op 070 220 200 (€ 0,30/min).

De MOBIB-kaart
de moBiB-kaart is een drager voor verschillende vervoerbewijzen 
van de Lijn én vervoerbewijzen van andere maatschappijen. men-
sen die hun jaarabonnement kopen of verlengen met de online 
besteltool van de Lijn, al dan niet met stads- of gemeentekorting, 
krijgen dit abonnement afgeleverd op een moBiB-kaart. nadat 
het jaarabonnement betaald is (+ 5 euro administratiekosten), 
wordt de moBiB-kaart automatisch naar hun domicilieadres ge-
stuurd. de kaart is 5 jaar geldig én strikt persoonlijk.

Omnipas 65+ (op MOBIB-kaart)
65- plussers, die regelmatig met de Lijn reizen, genieten van een 
voordelige formule. Voor 51 euro (+ 5 euro administratiekosten) 
heb je al een omnipas 65+, waarmee je één jaar onbeperkt kunt 
reizen op de bussen en trams van de Lijn. indien je reeds over een 
moBiB-kaart van de Lijn beschikt, dien je deze kost niet meer te 
betalen.
Hoe aanvragen?
Via het online formulier op www.delijn.be of schriftelijk via de 
dienst abonnementen de Lijn – nieuwpoortsesteenweg 110 – 
8400 oostende. Van zodra de Lijn je aanvraag ontvangen heeft, 
wordt je een uitnodigingsbrief toegestuurd met een overschrij-
vingsformulier om de prijs van het abonnement en de adminis-
tratiekost te betalen. na ontvangst van de betaling, wordt je mo-
BiB-kaart zo vlug mogelijk opgestuurd.
Je beschikt nog over een kartonnen abonnement (65+’er niet in 
Vlaanderen gedomicilieerd)? Voor de einddatum van je huidig 
abonnement krijg je een uitnodiging om over te stappen op de 
moBiB-kaart.

Voordeliger tarieven
PmH-abonnement: Personen met een handicap blijven gratis rei-
zen met bus of tram. Je gebruikt hiervoor je kartonnen omnipas 
die geldig blijft tot herroeping.
Vervoersgarantie: voor een Vg-abonnement betaal je slechts 
40 euro per jaar. opgelet: het statuut “Vervoersgarantie” is niet 
hetzelfde als het statuut “Verhoogde tegemoetkoming”. indien 
je het statuut Verhoogde tegemoetkoming hebt, blijft het tarief 
hetzelfde als de omnipas 65+ (51 euro).
mocht je nog vragen hebben, bel dan 070 220 200 (€ 0,30/min) of 
surf naar www.delijn.be.

Belbus Vlaamse Ardennen
waarheen rijdt de belbus?
met de belbus kan je alle mogelijke verplaatsingen maken binnen 
het belbusgebied.
- Belbus 460 Vlaamse ardennen
- Belbus 470 Kluisbergen - ronse
Het belbusgebied omvat het volledige grondgebied van maarke-
dal en ronse. daarnaast heeft de belbus haltes in ellezelles (el-
zele), frasnes-les-anvaing (wattripont), Kluisbergen (zulzeke) en 
oudenaarde (centrum, melden en Leupegem).
een aantal belangrijke bestemmingen binnen het gebied zijn:
- Het stadscentrum en de stations van oudenaarde en ronse
- Het gemeentehuis van etikhove
- de ziekenhuizen in oudenaarde en ronse
- Het Provinciaal domein Heynsdaele

wat is een belbus?
de belbus rijdt op telefonische aanvraag. de rit moet dus op voor-
hand gereserveerd worden. deze speciale dienst van de Lijn kost 
evenveel als een gewone busrit. de belbus rijdt zowel tijdens de 
week als in het weekend. om een rit met de belbus te bestellen, 
volstaat het om te bellen naar de belbuscentrale: 09 211 91 91. de 
medewerker van de belbuscentrale geeft je graag een woordje 
uitleg en helpt je stap voor stap doorheen jouw reservatie. Je zult 
zien, niets is eenvoudiger dan een ritje met de belbus reserveren.

meer informatie?
de belbusfolders zijn beschikbaar in het stadhuis en in de Lijnwin-
kels. Je kunt voor meer informatie ook terecht op www.delijn.be of 
bij de Lijn info op het nummer 070 220 200.

TEC
meer informatie betreffende de dienstregelingen, aansluitingen 
op de treinverbindingen en types vervoerbewijzen kan je vinden 
op de website van teC (www.tec-wl.be). Je kan er de route plan-
nen van, naar en in ronse. Je vindt er ook informatie over de bus-
lijnen van teC in ronse.

NMBS
Via de website www.railtime.be kan je de vertrek- en aankomst-
tijden van alle treinen die op het Belgische spoorwegnet rijden 
opzoeken. Je kan de vertrek- of aankomsttijden voor een bepaald 
station of trein opvragen. Bij incidenten wordt meer specifieke in-
formatie gegeven aan de reiziger en er worden indien mogelijk 
alternatieven voorgesteld.
meer inlichtingen betreffende de treinverbindingen krijg je op het 
algemeen infonummer 02 528 28 28 of in het station van ronse, 
w. Churchillplein 6, 9600 ronse. aan het station zijn er aansluitin-
gen met bussen van de Lijn en teC.

Mobiliteit & duurzaamheid
Grote Markt 12 - 9600 Ronse
T: 055 23 27 53 - E: mobiliteit@ronse.be

Dienst Mobiliteit  
& Duurzaamheid
de dienst mobiliteit & duurzaamheid is verantwoordelijk voor de 
uitvoering en opvolging van het mobiliteitsbeleid in ronse: mo-
biliteitsplanning, fietsbeleid, parkeerbeleid, openbaar vervoer, 
herwaardering trage wegen, opmaak signalisatievergunningen 
voor werken en verkeersbelemmeringen, huren van tijdelijke ver-
keerssignalisatie, behandeling allerhande vragen, opmerkingen 
en suggesties rond mobiliteit.
onder het luik duurzaamheid staat deze dienst in voor de inte-
gratie van de principes van duurzame ontwikkeling binnen de 
werking van de eigen stadsdiensten. dit houdt onder meer in: 
duurzaam aankoop beleid (bv. milieuvriendelijke voertuigen en 
schoonmaakproducten), energiezorg, duurzaam bouwen enz. 
ook erosiebestrijding en afkoppelingsbeleid (scheiding van af-
voer hemelwater en afvalwater op privaat terrein) vallen onder 
deze dienst, net als het verlenen van subsidies voor herbruikbare 
luiers.
Verder zorgt de dienst mobiliteit & duurzaamheid ook voor de in-
formatie, communicatie en sensibilisatie over deze verschillende 
thema’s naar de verschillende doelgroepen (bevolking, bedrijven, 
scholen, verenigingen).

Mobiliteit & duurzaamheid
Grote Markt 12 - 9600 Ronse
T: 055 23 27 53 - E: mobiliteit@ronse.be - duurzaamheid@ronse.be 

Openbaar vervoer
in de stad ronse zorgen de Lijn, teC en nmBs voor het aanbod 
van het openbaar vervoer.

De Lijn
meer informatie betreffende de dienstregelingen, aansluitingen 
op de treinverbindingen en types vervoerbewijzen kan je vinden 
op www.delijn.be. Je kan er de route plannen van, naar en in ron-
se. Je vindt er ook informatie over de buslijnen van de Lijn. naast 
de gewone busregeling naar de andere steden heb je in ronse 
ook 4 stadslijnen.

Stadslijnen Ronse
Lijn  omschrijving
71  ronse station - scheldekouter – stookt
72  ronse station - germinal – europawijk
73  ronse station - grote markt – Hogerlucht
74  ronse station - grote markt – shopping Plaza

Abonnementen
reis je vaak met de bus? dan is een abonnement nog steeds de 
voordeligste manier om je te verplaatsen! 
meer info over verschillende abonnementen en hoe je die kan aan-
vragen kan je terugvinden op www.delijn.be  vervoerbewijzen  
abonnementen.
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Evenementen 2019
Bommelsfeesten 5 - 6 - 7 januari
gedichtendag 31 januari
sportgala 26  januari
Picturale  9 maart – 7 april
ronde van Vlaanderen 7 april
Buitenspeeldag 24 april
Cypriaan de rore 28 april
wak 10 - 19 mei
zomerkermis 15 juni tot 24 juni
fiertelommegang 16 juni
Braderie 24 juni
sierk masjiek 29 juni
Vlaanderen feest 11 juli
Bruulconcerten juli
ronse opscene 23 - 24 augustus 
Bevrijdingsfeesten 31 augustus 
septemberfeesten 7 en 8 september
open monumentendag 8 september
ronse run 15 september 
textielfestival september - oktober 
Hotondcross oktober
dag & nacht van de jeugdbeweging 18 oktober
winterkermis 26 oktober - 3 november
Kunstendag  voor kinderen 17 november
grote prijs tekenkunst  15 december - 13 januari
Kerstmarkt - ronse winterlicht december

www.ronse.be

Te huren infrastructuur 
Zalen in Cultuurcentrum De Ververij
Particulieren of tijdelijke verenigingen kunnen  gebruik maken 
van volgende stedelijke infrastructuur voor de organisatie van 
sociaal-culturele activiteiten.  de stad wenst de stedelijke cultu-
rele infrastructuur vooral te laten gebruiken door het verenigings-
leven en creatieve inwoners die culturele activiteiten wensen te 
organiseren.
•  foyer van CC de Ververij, wolvestraat 37, 9600 ronse 

Capaciteit Foyer: ±300 personen (500 m²)
•  Concertruimte (trappen) van CC de Ververij, wolvestraat 37, 

9600 ronse 
Capaciteit concertruimte: 100 tot 200 personen (afhankelijk 
van opstelling)

•   Vergaderzalen van CC de Ververij, wolvestraat 37, 9600 ronse
Capaciteit vergaderzaal 105 en 107: ±70 personen per zaal (±60 
m²)

•  Concertzaal in CC de Ververij, zuidstraat 19, 9600 ronse 
Capaciteit concertzaal: ±300 personen (270 m²)

•  tentoonstellingsruimtes in CC de Ververij Priesterstraat 13,  
9600 ronse  
Capaciteit expo zaal 2e verdieping: ±100 personen (180 m²)

•  Vergaderruimten in CC de Ververij Priesterstraat 13, 9600 ronse  
Capaciteit kleine vergaderruimte 2e verdieping: ±15 perso-
nen (30 m²) 
Capaciteit zolderruimte 3e verdieping: ±100 personen (180 m²)

•   Vergaderruimten in CC de Ververij Priesterstraat 13, 9600 ronse  
Capaciteit vergaderruimte gelijkvloers + kelder: ±50 perso-
nen (100 m²) 

 
Voor meer informatie kan je terecht bij:
CC de Ververij, sophie de Potter, 055 23 27 95 - 
sophie.dePotter@ronse.be of online via www.ronse.be

De Stadsfeestzaal / COC
nieuwebrugstraat 2, 9600 ronse
Capaciteit grote zaal: max. 720 personen
Capaciteit kleine zaal: max. 130 personen
 
Voor meer informatie kan je terecht op:
055 23 28 07, CoC@ronse.be of online via www.ronse.be

’t Rosco
op de sportzone ’t rosco, leuzesesteenweg 241, 9600 ronse kan 
je terecht voor:
• Huren van de sporthal
• Huren van vergaderzaal 1: Capaciteit ±20 personen (60 m²)
• Huren vergaderzaal 2: Capaciteit ±20 personen (60 m²)
•  Huren vergaderzaal 1 en 2 samen: Capaciteit ±40 personen (120 m²)
Losse aanvragen voor gebruik dienen gericht te worden aan de 
stedelijke sportdienst minimum 3 dagen op voorhand via een 
e-mail naar sport@ronse.be. de aanvrager dient steeds het aan-
vraagformulier mee te sturen met deze mail. elke club duidt twee 
verantwoordelijken aan en geeft hun coördinaten door aan de 
sportdienst.

Zalen in TIO3
in tio3, oscar delghuststraat 60, 9600 ronse kan je terecht voor 
zowel kleine als grote evenementen in design sfeer. tio3 telt 9 
verdiepingen en heeft verschillende ruimtes volledig uitgerust en 
met de allerlaatste audiovisuele apparatuur voor een geslaagd 
evenement. Het gebouw biedt plaats voor vergaderingen, con-
gressen, seminaries, tentoonstellingen en workshops van 3 tot 
350 deelnemers. naast een event Locatie kan je ook een Business 
Center in het gebouw terugvinden, de kantoren hebben verschil-
lende oppervlaktes en kunnen modulair worden uitgebouwd.

Voor meer informatie kan je terecht bij:
e: events@tio3.be
t: 055 21 80 07

Openbare ruimtes
Het centrum van ronse kent heel wat pleinen die schreeuwen 
om activiteiten. Voor het gebruik van de grote markt, Kleine 
markt, guissetplein, de stadstuin, de Bruul … dien je een aan-
vraag in bij het stadsbestuur via het aan-
vraagformulier voor het organiseren 
van een evenement minstens 10 
weken voor de aanvang van 
het evenement. zo kunnen 
tijdig afspraken gemaakt 
worden rond veiligheid 
en kunnen de no-
dige vergunningen 
en toestemmingen 
aangevraagd wor-
den.

Ronse, een stad die leeft!
de twee meest gekende tradities in ronse zijn de fiertel en de 
Bommelsfeesten. maar daarnaast is ronse geregeld het kader 
van nog heel wat boeiende evenementen: ronse opscène, de 
kerstmarkt, de septemberfeesten, de ronde van Vlaanderen, de 
zomer -en winterkermis, de start, aankomst of doortochten van 
wielerwedstrijden, enz. 
de dienst evenementen leidt dit alles in goede banen. daarnaast 
kan je op deze dienst ook terecht voor academische zittingen, 
eretekens, de viering van officiële feestdagen en de bevrijding van 
ronse, jumelage enz.

Zelf een evenement organiseren?
de aanvraag voor het organiseren van evenementen gebeurt via 
een formulier op de website van de stad ronse. ook aanvragen 
voor het huren van stadsmaterieel of logistieke ondersteuning 
moeten via de website ingediend worden. Behalve deze verplich-
te aanvraagformulieren vind je er ook heel wat nuttige informatie 
die je helpt bij het organiseren van een evenement.

evenementen
Leuzesesteenweg 144 - 9600 Ronse
T: 055 23 28 74 - E: evenementen@ronse.be

Bommelsfeesten
de Bommelsfeesten zijn de springlevende voortzetting van een 
volksgebruik waarvan we sporen terugvinden tot in het jaar 1359! 
Lang daarvoor nog vierden onze voorouders elk jaar een heidens 
feest: Het germaans Joelfeest. op de avond van de dertiende dag 
na de winterzonnewende, op zogenaamde dertienavond, werd in 
vrienden- en familiekring feest gevierd.
tijdens dat feest werd bepaald wie van het gezelschap de koning 
en wie de zot zou zijn. op zotte maandag kregen alle mensen 
die op dertienavond de zot hadden moeten spelen, de gelegen-
heid om weerwraak te nemen. ze liepen “verkeert ofte vermomd” 
rond en konden zo op hun beurt buren en familie hun vet geven. 
“Bommel lopen” betekent trouwens gemaskerd rondlopen. Van-
daar: de Bommelsfeesten.

Geschiedenis
in 1949 besloot de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer (VVV) 
op voorstel van haar secretaris ephrem delmotte (1905 - 1997), de 
hier en daar verspreide bommels in een enkele optocht te bunde-
len. Hij gaf aan de zotte maandag een nieuw leven en een nieuwe 
geest. de stoet gaat nu jaarlijks uit op zaterdagavond na drieko-
ningen. Hierdoor kunnen folkloristische verenigingen van buiten 
ronse, en zelfs uit het buitenland deelnemen. op zaterdagmor-
gen brengt het Koningspaar een bezoek aan de zottenmuur in de 

oude Vesten waar zij hun naamplaatje aanbrengen. Vandaar ver-
trekt het Koningspaar, vergezeld van de groeperingen, in stoet-
formatie naar het standbeeld van de nar aan het station. na een 
hulde aan het bommelsbeeld op het Churchillplein, begeeft het 
paar zich naar de grote markt, waar het van de burgemeester de 
sleutels van de stad overhandigd krijgt.
duizenden bommels vergezeld door honderden komisch uitge-
doste muzikanten cirkelen op zaterdagavond door de mooi ver-
lichte straten van het centrum. Je ontdekt er de meest uiteenlo-
pende genres van kostuums van alle landen en tijden. de mooi 
versierde wagen van de Koning en de Koningin opent als één 
van de eerste wagens de lange avondstoet. de apotheose heeft 
plaats op het podium ter hoogte van de obelisk. Het koningspaar 
spreekt er hun onderdanen toe. een mooi vuurwerk sluit het of-
ficieel gedeelte af.
maar het feest is dan nog niet gedaan... de voornaamste gebeur-
tenis komt dichterbij: de inname van de textielstad door de “bon-
moss”. Het feesten stopt pas op zotte maandag in de nacht van 
maandag op dinsdag, zoals het in het verleden ook het geval was.

Bommeldata
11-12-13 jan. 2020  /  09-10-11 jan. 2021

Praktisch
Zaterdag
10u00:  Kroningsoptocht met hulde aan het Bommelsbeeld, be-

vestigen van naamplaatjes aan de zottenmuur en machts-
overdracht door de burgemeester.

18u00:  Bommelsstoet in de centrumstraten. tientallen groepen 
met fanfares en wagens en de gemaskerde Bommels trek-
ken in een carnavaleske optocht door de centrumstraten 
en eindigen op de grote markt.

19u30:  apotheose op de grote markt met optredens, Koninklijke 
toespraak en de gouden Bommelworp. afsluitend vuur-
werk.

Zondag
14u30:  Bal der Bommelkies, een feestnamiddag voor de jongste 

Bommels vol kinderanimatie en verkiezing van Jeugdprins 
en Jeugdprinses. Locatie : stadsfeestzaal CoC, nieuwe-
brugstraat, 9600 ronse.

Zotte Maandag
14u00: zotte maandag-bal met verkiezing “schuunsten bonmo”
23u00:  Verbranding “zatten bommel” op de grote markt

Voor meer informatie kan je terecht bij:
De Wolf Yves, voorzitter - Nachtegaalstraat 39, Ronse
T: 055 20 82 49
Scherlynck James, secretaris - Fortuinberg 1A, Ronse
T: 0495 22 92 22
E: secretariaat@bommelsfeesten.be
W: www.bommelsfeesten.be
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Parcours
tijdens de fiertel maak je kennis met de natuur en weidse ver-
gezichten die de oost-Vlaamse en Henegouwse getuigenheuvels 
ons bieden. wil je het parcours van de fiertel ook op een ander 
tijdstip verkennen, dan kan dit via de Hermesroute. dit fietstraject 
komt namelijk voor een groot deel overeen met de fiertelomme-
gang. Beide parcours zijn een ideale kennismaking met de stad, 
de prachtige Vlaamse ardennen en een mooi stukje taalgrens-
gebied.

Info:
Lenoir Yves, voorzitter - Kleine Marijve 41, Ronse 
T : 0495 80 24 58 - E: yveslenoir83@gmail.com
W: www.fiertel.be

Officiële plechtigheden
5 mei: Victory day
21 juli: nationale feestdag, te deum in de sint-Hermeskerk
1 september: Bevrijdingsfeesten
1 november: allerheiligen, Bloemenhulde op het kerkhof
11 november: wapenstilstand, te deum en Bloemenhulde
15 november: Koningsdag, te deum in de sint-Hermeskerk

eenheidsfront Ronse
Voorzitter: Luc Vandevelde 
J. Bordetlaan 109, 9600 Ronse
T: 055 20 81 05
Secretariaat: Katty Vanhoecke
Deurnestraat 190, 9600 Ronse
T: 0497 68 94 16

Kermis en Kerstmarkt
in ronse is er tweemaal per jaar kermis: zomer- en winterkermis. 
noteer alvast in je agenda:

Zomerkermis
Van zaterdag 15 juni 2019 tot en met maandag 24 juni 2019

Winterkermis
Van zaterdag 26 oktober 2019 tot en met maandag 4 november 2019

Kerstmarkt
sinds enkele jaren schittert Kerst te ronse en heeft de stad zijn ei-
gen kerstmarkt in het 3e weekend van december. dit staat steeds 
garant voor een feeërieke kerstsfeer op de grote markt met meer 
dan 35 chalets.

evenementen
Leuzesesteenweg 144 - 9600 Ronse
T: 055 23 28 74 - E: evenementen@ronse.be

Wekelijkse markten
de wekelijkse markt vindt plaats op woensdag- en zaterdagvoor-
middag van 8 tot 12.30 u. op de grote markt. indien de grote markt 
ingenomen wordt door een evenement vindt de markt plaats op 
parking Portois.

Marktleider
Grote Markt 12 - 9600 Ronse
T: 055 23 27 77 - 0473 56 19 49
E: markten@ronse.be

De Fiertelommegang  
van Sint-Hermes
Oorsprong en betekenis
in de middeleeuwen kwamen uit alle hoeken van het land gees-
teszieken op bedevaart naar ronse, om genezing te vinden bij hun 
patroon sint-Hermes. de voorwaarde om die genezing eventueel 
te kunnen krijgen, was een fysieke inspanning als tegenpresta-
tie. zo ontstond de fiertelommegang, een jaarlijkse dagtocht van 
32,6 km. de fiertelommegang werd in 2009 toegevoegd aan de 
lijst van immaterieel Cultureel erfgoed Vlaanderen. er worden nu 
verdere stappen ondernomen om van de fiertel werelderfgoed 
te maken. de zondag na Pinksteren wordt het schrijn (daterend 
van 1584) van de heilige Hermes, met de Bellenman op kop, in 
een grote cirkel rond de stad gedragen. zo wordt iedereen die 
zich binnen de cirkel bevindt, beschermd tegen geestesziekte. de 
lange tocht is een gezonde traditie, waar jaarlijks meer dan 5000 
enthousiaste ronsenaars, bedevaarders en sympathisanten aan 
deelnemen. eerlijkheidshalve moeten we eraan toevoegen dat 
niet iedereen het volledige parcours aflegt. Velen wachten ergens 
langs het parcours de wandelaars op en sluiten dan aan. maar 
de echte fiertelgangers beginnen hun ommegang al om 7 u. ’s 
morgens met een plechtige eucharistieviering waarna de Burge-
meester volgens traditie aan de deken de toestemming vraagt 
om het schrijn mee te mogen nemen. intussen is er een grote 
massa mensen bijeen op de Kleine markt, voor de ingang van de 
kerk en kan de ommegang van start gaan. Het schrijn wordt ge-
torst op de schouders van vier dragers. aan de kop van de stoet 
stapt de bellenman, die met twee bellen het ritme aangeeft. 
Het woord “fiertel” is een verbastering van het Latijnse “feretrum”, 

wat reliekschrijn betekent. een reliekschrijn is een versierde kist, 
waarin de relikwieën, in dit geval van sint-Hermes, worden be-
waard. op 6 juli 860, volgens de overlevering, werden de relieken 
van sint-Hermes van Cornelimünster (aken) naar ronse overge-
bracht. Je kan het schrijn gaan bewonderen in de sint-Hermes-
collegiaal. om het schrijn te mogen dragen, heb je niet alleen een 
stel stevige schouders nodig. Volgens de traditie moet je dat recht 
erven van je vader. alleen ronsenaars of uitgeweken ronsenaars 
en hun nakomelingen kunnen fierteldrager worden.

Praktisch
Zaterdag
12u00:  feestelijk klokkengeluid van op de sint-Hermestoren en 

kanongebulder door de sint-Hermesgilde in het Bruulpark
15u00: uitgang van trommel en fluitje
17u00: Plechtige eucharistieviering in de sint-Hermescollegiaal

Zondag
7u00: Plechtige fiertelmis
8u00:  Ceremonie van de plechtige aanvraag door de Burgemees-

ter aan de deken voor het bekomen van het sint-Hermes-
schrijn. na de toestemming kan de fiertelommegang van 
start gaan.

17u30:  Plechtige terugkeer van de fiertelommegang van sint-
Hermes: vertrek van de historische processie in verband 
met het leven in de stad en sint-Hermes.

Fierteldata
- zondag 16 juni 2019
- zondag 07 juni 2020
- zondag 30 mei 2021
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Cultuurcentrum De Ververij
de cultuurdienst ontwerpt het cultuurbeleid van de stad. deze 
omschrijft de visie op het lokaal cultuurbeleid met doelstellingen 
en acties voor cultuur, bibliotheek, erfgoed en de kunstacademie 
in samenwerking met andere vrijetijdsdiensten. de dienst pro-
grammeert tentoonstellingen en podiumkunsten en beheert het 
Cultuurcentrum de Ververij. Het zet tevens gemeenschapsvor-
mende projecten op poten, hoofdzakelijk in wijken, die tot doel 
hebben de ontmoeting tussen mensen te stimuleren.
de dienst ondersteunt de stedelijke adviesraad voor Cultuur met 
de diverse werkgroepen: gedichtendag, Cypriaan de rore, Vlaan-
deren feest, week van de amateur-Kunsten, t ronssies geklapt, 
Beiaard en occasionele projecten. Hierbij hoort eveneens de sub-
sidiëring van de erkende cultuurverenigingen.
Cultuurcentrum de Ververij staat in voor een gevarieerd pro-
gramma aan podiumkunsten, film en tentoonstellingen. Verder 
kan je er terecht voor het huren van vergaderlokalen of tentoon-
stellingszalen. ontdek het rijk gevulde programma met een mix 
van comedy, jazz, theater, pop, dans, klassieke muziek, familie-
voorstellingen op www.ronse.be.

Cultuur - CC de Ververij
Wolvestraat 37 – 9600 Ronse
T: 055 23 28 01 - E: info@ccdeververij.be
Locatie podiumkunsten: Zuidstraat 19 / Wolvestraat 37
Locatie tentoonstellingen: Wolvestraat 37 / Priestersstraat 13

Werkgroep Beiaard
de werkgroep Beiaard werd als Beiaardcomité sint-Hermes ge-
sticht in 1986 met een tweeledige doelstelling, enerzijds de res-
tauratie van de ronsese michielsbeiaard, anderzijds de versprei-
ding van de beiaardkunst in het algemeen.
de eerste doelstelling werd verwezenlijkt in 1995: de beiaard werd 
door het stadsbestuur grondig gerestaureerd en zelfs uitgebreid 
tot een volwaardig instrument van 49 klokken. de tweede doel-
stelling daarentegen blijft een steeds weerkerende uitdaging. de 
beiaard wordt in ronse gepromoot als een typisch voorbeeld van 
Vlaams erfgoed aan de hand van concerten het hele jaar door, 
een Klokkenworp voor de kinderen op Pasen en demonstratiebe-
spelingen bij groepsbezoeken aan de toren. de hoofdmoot echter 
is de organisatie van de reeks zomerrecitals op zondagavond. Van 
op de gezellige luisterplaats aan de crypte-ingang zien de gerich-
te toehoorders de beiaardier aan het werk op groot scherm. Voor 
de organisatie van dit alles staat de werkgroep Beiaard in.

Info bij voorzitter en stadsbeiaardier dominique wybraeke
T: 0477 52 02 50

Vrijetijdspas
om zoveel mogelijk mensen te stimuleren om deel te nemen aan 
activiteiten op het vlak van cultuur, jeugd en sport, bestaat er in 
ronse een Vrijetijdspas (Vtpas).
met de aankoop van een Vrijetijdspas komen een groot aantal ac-
tiviteiten binnen ieders bereik. de Vtpas ronse is uniek omdat er 
voor iedereen, in het bijzonder mensen die het financieel moei-
lijk hebben, interessante kortingen voorzien zijn. iedereen die 
zich een Vrijetijdspas aanschaft, heeft er financieel voordeel bij. 
Heel wat activiteiten komen in aanmerking voor deze korting. Het 
stadsbestuur hoopt dat op deze manier de vrije tijd van heel wat 
mensen kan uitgebreid worden met diverse culturele, sportieve 
en kindvriendelijke activiteiten.

Wat is een Vrijetijdspas? (VTpas)
Het is een pas die je fikse korting geeft op heel wat activiteiten 
die elk jaar vanaf september georganiseerd worden door de ste-
delijke diensten Cultuur, Jeugd en sport in ronse.
ronsenaars die aanspraak maken op het omnio-statuut (code 1 
attest mutualiteit), kunnen hun Vtpas aankopen tegen verlaagde 
prijs en krijgen op vertoon van hun kaart extra korting.

Waar en hoe kun je deze pas krijgen?
de Vrijetijdspas koop je aan bij de vrijetijdsdiensten van de stad 
ronse (Cultuur, Jeugd en sport). de aankoop gebeurt per persoon. 
Je brengt de identiteitskaart en het attest van de mutualiteit mee 
van iedere persoon voor wie je de pas aanvraagt.

Cultuur: wolvestraat 37
T: 055 23 28 01 - E: info@ccdeververij.be

Jeugd: Grote Marijve 133
T: 055 23 28 80 - E: jeugd@ronse.be

sport: ‘t RosCo - Leuzesesteenweg 241
T: 055 23 28 90 - E: sport@ronse.be

Vanaf wanneer?
de Vrijetijdspas is elk jaar verkrijgbaar vanaf juni voor alle activi-
teiten die plaatsvinden van 1 september tot 31 augustus. de Vtpas 
is één seizoen geldig en moet ieder jaar opnieuw aangevraagd 
worden.

Welke kortingen?
zowel de dienst Cultuur, sport en Jeugd geven heel wat kortin-
gen op de prijs van hun activiteiten. 
Voor meer info over de Vrijetijdspas kan je terecht op www.ronse.be 
of bij het sociaal Huis.

sociaal Huis
Oscar Delghuststraat 62
T: 055 23 28 54
E: sociaalhuis@ocmwronse.be

PIERRE CARDIN  |  ROY ROBSON  |  LAGERFELD  |  MEYER
PER STEFF  |  MASTERHAND  |  BARUTTI  |  LEDÛB  |  BRONSON

Hoeden en petten van STETSON en DERBY SPORT

Verkoop & verhuur van ceremoniekledij

www.fashionformen.be

Stationsstraat 22
9600 Ronse
✆ 055 21 13 13

info@fashionformen.be

MAATWERK

Van 9u30 tot 12u
en van 14u tot 18u30
Zondag en maandag 
gesloten

FASHION MENfor B
ER

A
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AVVAU00A

Vanlaethem Isabelle
Groeneweg 6 - Ronse 

T 055 20 69 05 
info@viva-la-vie.be
www.viva-la-vie.be

HUID

Gelaatsverzorging
Huidverbetering - Anti aging - 
LEDlicht
Pedicure
Manicure Gelish
Alle wasepilaties
Definitieve ontharing
VPL energist - Enzymtec

EXTRA

Voetreflexologie 
Relaxerende rugmassage 
Airbrushtanning 
Make-up

LICHAAM

Voedingsprogramma
Rainpharma dieet
Ontgifting en zuivering
Relax Detox Celenergietherapie
Infraroodcabine - Magneetveld
Andullatiematras
Bewegen
Vacumove - Loopband 

NIEUW

Cryolipolyse

huidversteviging van
lichaam en gelaat

NIEUW

Vanlaethem Isabelle
Groeneweg 6 - Ronse

T. 055 20 69 05
www.viva-la-vie.be

Huidversteviging
Cellulitisbehandeling
Lymfedrainage

BF
LR
G
00
A

Ignace Bauwens
JUWELIER - JOAILLIER

Abeelstraat 13 - 15 rue de l’Ypréau
RONSE 9600 RENAIX - ✆ 055/21.47.01

BF
AS
S0
0A
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Cultuurverenigingen
Toneelverenigingen 
THEATER V.T.V geert desmytere - Jean-Baptist dekeyserstraat 7 - 9600 ronse - 0476 49 49 38 - geert.desmytere@corelio.be
T PODIUM declercq Philippe  - Klevestraat 6 - 9600 ronse - 0477 66 56 69 - philippe.declercq@telenet.be
PLANCHEE CARREE martine Libbrecht - spillegem 22 - 9600 ronse - 055 21 31 40 - martine.libbrecht@telenet.be

Harmonieën & muziekmaatschappijen
DE STROETE DWEILERS Luc Baguet - elzeelsesteenweg 151 - 9600 ronse - 0475 62 67 93 - luc.baguet@telenet.be
DE THEBAANSE TROMPETTEN Ludo spileers - engelsenlaan 268 - 9600 ronse - 055 21 73 85
KON HARMONIE ST. CECILIA Boudringhien rudi - L.sturbautstraat 35 - 9600 ronse - 055 21 53 61 - rudi.boudringhien@skynet.be
STEDELIJKE HARMONIE VD BRANDWEER Peter dhooge - JB de Keyserstraat 13 - 9600 ronse - 055 21 71 22 - peter.dhooge@skynet.be

Senioren
CC SENIOREN marcel Vandenhecke - rode Kruisstraat 15 - 9600 ronse - 055 21 50 29 - marcel.vandenhecke@skynet.be
GEMEENSCHAPSDANS BINGO’S de groote germaine - Kapellestraat 44 - 9600 ronse - 055 21 71 63 - johnfourneau@skynet.be
OKRA-CREA Ronse delfosse marie-Paule - germinal 103 - 9600 ronse - 055 21 67 57
OKRA-TREFPUNT damien Van wambeke - f. Bruneellaan 24/0201 - 9600 ronse - 0476 71 31 19 - davawa.ronse@skynet.be
S-PLUS RONSE delanoy denis - zonnestraat 522 - 9600 ronse - 0497 65 64 63
NEOS RONSE Jean-marie fort - Jagersstraat 13 - 9600 ronse - 055 21 82 96 - fort.jm@skynet.be

Vrouwenverenigingen
FEMMA RONSE CENTRUM slots rita - st. - Cornelisstraat 23 - 9600 ronse - 055 21 89 57 - rita.slots@telenet.be
KVLV sys agnes - ommegangstraat 90 - 9680 maarkedal - 0495 86 10 49 - agnes.sys@skynet.be
LIBERALE VROUWEN isabelle raevens - Kapellestraat 206 - 9600 ronse - iraevens@gmail.com
MARKANT Carlier mieke - rue Pont de Pierre 37 - 7912 dergneau - 069 76 84 53 - mieke_carlier@hotmail.com
SOCIALISTISCHE VROUWEN arijs suzy - oude Leuzesesteenweg 41 - 9600 ronse
VIVA-SVV RONSE schietecatte annette - europastraat 26 - 9600 ronse - 055 21 42 82 - patrick.deriemaker1@telenet.be
VROUW EN MAATSCHAPPIJ fabienne Van Lierde - waatsbrugstraat 95 - 9600 ronse - 0486 62 08 98 - fabienne.vanlierde@gmail.com
VROUWEN IN BEWEGING marzouki safia - a.Hullebroeckstraat 9 - 9600 ronse - 0486 43 55 73 - safia.marzouki@gmail.com
VRIENDENKRING VOOR SOLIDARITEIT EN INTEGRATIE 
 Ketakelo nkiere - nieuwebrugstraat 9 - 9600 ronse - 0495 52 71 89 - nkiere.ketakelo@gmail.com

Vereniging voor andersvaliden
KATHOLIEKE VERENIGING GEHANDICAPTEN
 Clément Carine - deurnestraat 42 - 9600 ronse - 055 20 73 95 - kvg-ronse @outlook.com

Vaderlandslievende verenigingen
8 MEICOMITE Van durme robert  - maquistraat 167 - 9600 ronse
EENHEIDSFRONT Van de Velde Luc
K.F.M.B. (Kon fed der militairen in het buitenland) sidoine debunderie - Voorzienigheidstraat 30 - 9600 ronse - 055 21 75 21
KONINKLIJKE FEDERATIE DER OORLOGSVRIJWILLIGERS afdeling RONSE 
 de Bruyne gregoir - sint amandusstraat 12 - 9700 oudenaarde - gregoiredebruyne@hotmail.com
VERENIGING OUDGEDIENDEN ZEEMACHT sectie RONSE rik roggeman - Poperingseweg 3 - 8900 ieper - rik.roggeman@fun.be
KONINKLIJK VERBOND VETERANEN KONING LEOPOLD III 
 Pauwels frédéric - rotterij 211 - 9600 ronse - 055 20 81 47 - frederic.pauwels4@telenet.be
HERDENKING 2LT GILBERT MALRAIT Philippe Vanderdonckt - Langeweg 40 - 9600 ronse - 0495 80 23 17 - vanderdonckt.ph@skynet.be
NATIONALE STRIJDERSBOND VAN BELGIE (NSB-FNC) afd Ronse 
 dominique delusinne - Lorettestraat 64 - 9600 ronse - 0496 12 75 90 - dominique.delusinne@telenet.be
GEWAPENDE WEERSTAND EN SLUIKPERSGROEPERING ‘LES INSOUMIS’ 
 de Bruyne gregoir - sint amandusstraat 12 - 9700 oudenaarde - gregoiredebruyne@hotmail.com
NATIONALE VERBROEDERING BLAUWHELMEN EN HUMANITAIRE OPERATIES 
 eddy Vercruysse - adolphe Hullebroeckstraat 47 - 9600 ronse - 0477 31 14 09 - vercruysseeddy@skynet.be
INTERALLIED MILITARY ORGANISATION SPHINX 
 eddy Vercruysse - adolphe Hullebroeckstraat 47 - 9600 ronse - 0477 31 14 09 - vercruysseeddy@skynet.be

Kaartersclubs
DE KLIJPEVRIENDEN saskia d’Hondt - zonnestraat 532 - 9600 ronse - 055 30 99 05
KAARTERSCLUB MERCATOR soubry sibylle - Yzerstraat 2 - 9600 ronse - 0476 24 02 15 - sibyllesoubry@telenet.be

Duivenmaatschappijen 
DE VRIJE REISDUIF
OUTRE PASSERELLE goeminne emile - savooistraat 48 - 9600 ronse - 0478 51 61 27 - goeminne.emile@skynet.be
ROYAL LOCAL UNIQUE t’ Kint gervais - fostierlaan 59 - 9600 ronse - 055 21 38 00
VLAAMSE ARDENNEN CLUB onijn germain - Kruisstraat 59 - 9600 ronse - 055 21 37 04

Zangkoren
PAROCHIEKOOR O.L.V.VAN BIJSTAND KLIJPE Jean-Paul Verhaegen - rigaudry 69 - 7890 ellezelles - 068 54 27 25  
SCHOLA GREGORIANA ROTNACENSIS 
 Paul Béatse - Politieke gevangenenstraat 24/0301 - 9600 ronse - 0474 97 62 79 - paul.beatse@telenet.be
ST.- FRANCISCUSKOOR Van nieuwenhuyze ann - olifantstraat 30/0302 - 9600 ronse - 055 49 98 87  - an.van.nieuwenhuyze@skynet.be
ST.- GREGORIUSKOOR Bruno godon - opgeëistenstraat 54 - 9600 ronse - 0477 13 35 75 - brunogodon@skynet.be
ST.- HERMESKOOR messiaen denis - adolf demetsstraat 2 / 0001 - 9600 ronse - 055 21 24 90
ST.-PIETERSZANGKOOR Vermeersch roland - Kapellestraat 161  - 9600 ronse - 055 21 62 13
ST.-MARTINUSZANGKOOR Béatse antoinette - Coupl’voie 98 - 9600 ronse - 055 21 57 55
TOON OP TOON Bernard Cosaert - Lindestraat 2 - 8573 tiegem - 056 68 03 18 - bernard.cosaert1@telenet.be

Andere culturele verenigingen
ATB NATUURVRIENDEN de Vos guy - r.schumanstraat 17 - 9600 ronse - 055 21 15 07 - guan.devos@skynet.be
B’HOQI Bruno Capelle - savooistraat 161 - 9600 ronse - 0487 64 46 91 - bhoqi@telenet.be
CULT. CENTRALE ‘T BEUKENOOTJE 
 micheline denhaerynck - g. Vandewielelaan 74/0201 - 9600 ronse - 055 21 25 66 - micheline.denhaerynck@gmail.com
CULT. CENTRALE TIFFANY willy Villyn  - molekesstraat 3 - 9600 ronse - 055 21 38 98
Linx + VLAAMSE ARDENNEN Johan dumortier - Houtmarkt 1 - 9300 aalst - 053 72 78 40 - jdumortier@bbtk.abvv.be
CURIEUS DEVEMIE martine Vander eecken - Konrad adenauerstraat 14 - 9600 ronse  
CURIEUS SOUDAN Kerckhove Pol - L. Vangrootenbruelstraat 84 - 9600 ronse - 0476 69 36 61 - pol.kerckhove@skynet.be
CURIEUS WIJKCLUB WOUTERS arijs suzy - oude Leuzesesteenweg 41 - 9600 ronse - 055 21 34 77 - suzy.arijs@skynet.be
DAVIDSFONDS Carteus Paul - royerslaan 134 - 9600 ronse - 055 21 80 86 - ronse@davidsfonds.net
DE REUZENDRAGERS RONSE Leroy rené - Klevestraat 48 - 9600 ronse - 0494 59 35 48 - martine_rene@hotmail.com
DE VROLIJKE KRING Herman Vervaet - rode Broekstraat 36 - 9600 ronse - 055 31 67 91 - devrolijkekring@skynet.be
De WATERVERVERS VAN PANTA RHEI michèle fouquet - fiertelmeers 114 - 9600 ronse - 055 21 56 78 - edwin.detramasure@telenet.be
FILMCLUB RONSE de Boever gaston - ooststraat 25 - 9600 ronse - 0477 65 35 10 - gaston.de.boever@telenet.be
FLITS + mieke Coesens - Vrijheidsstraat 71 - 8310 assebroek - 0497 64 12 59 - miekecoesens@hotmail.com
FOTO-CLUB RONSE malrait fonny - Bredestraat 101 - 9600 ronse - 0477 04 88 51 - fonny.malrait@skynet.be
GEZINSBOND Paul Vannieuwenhuize - nedermolen 9 - 9790 wortegem - gezinsbondronse@gmail.com
GOKRTI Lucien wannijn - ooststraat 23 - 9600 ronse - 055 21 88 63 - wanmarsch@euphonynet.be
HEBREZI sekieta Vos van marken - Jacob Van arteveldestraat 33 - 9600 ronse - 0479 54 94 30 - sekietavvm@hotmail.com
HIKARI KUNST- EN CULTUURFORUM Van ongevalle Cathérine - Braambos 19B - 9600 ronse - 0477 28 77 07 - hikari@pandora.be
VRIJZINNIG CENTRUM DE BRANDERIJ Cornelissen Katrien - zuidstraat 13 - 9600 ronse - 055 21 49 69  
JCI RONSE Bockstal Lukas - oude Leuzesesteenweg 29 - 9600 ronse - 0478 94 95 45 - bestuur@jcironse.be
LANDELIJKE GILDE noël Verkest - Kanarieberg  5 - 9600 ronse - 055 21 31 59
LETS VLAAMSE ARDENNEN Jules Clerbout - Camp et Haie 4 - 7890 ellezelles - 0472 28 76 40 - letsvlaamseardennen@gmail.com
MANDALA  faïza el ghouch - Langehaag 10 - 9600 ronse - 0475 31 84 72 - faizaelghouch@hotmail.com
MARNIXRING RONSE TAALGRENS georges Burez - Broeke 184 a - 9600 ronse - 0474 99 42 92 - georges.burez@telenet.be
MOZAIK wassila azouzi - ernest solvaystraat 45 - 9600 ronse - 0489 56 49 90 - azouziwaswas@hotmail.com
NAHDA vzw abdeloulab el Kadi - scheldekouter 323 - 9600 ronse - 0485 05 98 68 - abdelelkadi9600@telenet.be
nASR Benyaïch ahmed - Kruisstraat 174 - 9600 ronse - 0484 81 68 84 - abobakr51@hotmail.com
PASAR Christophe Henneghien - Clementine de niestraat 25 - 9600 ronse - 0477 53 98 02 - cchtronse@gmail.com
PICTURALE Pieter Vanderhoydonck 
RENAIX PHILATELIQUE RONSE de dobbeleer Paul - Crimont 25 - 7890 ellezelles - 068 54 36 21 - p.dedobbeleer@skynet.be
RONSE TANK elisabeth Leenknecht - fostierlaan 10 - 9600 ronse - 0479 64 12 77 - elisabeth@elisa-lee.be
UNIE DER HANDELAARS willy de Praeter - st. martensstraat 10 - 9600 ronse - 055 60 06 30 - info@udh-ronse.be
VERMEYLENFONDS Koen Haelters - JB de Keyserstraat 9 - 9600 ronse  
VLIJTIGE HANDJES/DE LENS mastin Carine - Kruishoutemstraat 67 - 9870 machelen - 09 386 79 65 - carine.mastin@telenet.be
Prof. EPHREM DELMOTTEKRING 
 gunther deriemaker - franklin rooseveltplein 12 - 9600 ronse - 0479 75 67 27 - prof.ephremdelmotte.kring@gmail.com
vzw DE ZWARTE WEDUWE Peter Van wetter - grote markt 7/201 - 9600 ronse - 0472 79 79 74 - somanas2004@live.be
VZW ENOS robbe Vandenhoucke - muziekbosstraat 35 - 9600 ronse - 0472 21 61 67 - vandenhoucke_robbe@hotmail.com
WILLEMSFONDS RONSE isabelle raevens - Hospitaalstraat 16/301 - 9600 ronse - 0476 35 64 56 - iraevens@gmail.com
SAMANA SINT ANTONIUS mia flament - mont 141 - 7890 ellezelles - 0472 63 16 07 - mia.flament@hotmail.com
SAMANA SINT HERMES rita Baeke - engelsenlaan 59 - 9600 ronse - 055 21 98.94 - baeke.rita@hotmail.com
SAMANA SINT MARTINUS de Vuyst anne - L.sturbautstraat 47 - 9600 ronse - 055 21 31 61 - annedevuyst@skynet.be
SAMANA SINT-PIETER de Potter Lieve - Kerkplein 4 bus 0201 - 9600 ronse - 055 21 32 28 - lievedepotter@skynet.be
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De bib praktisch
Je kan gratis lid worden van de bib. ook het lenen van de meeste 
materialen is gratis, enkel voor de Cd’s en dVd’s betaal je leen-
geld.

Via de online catalogus kan je zoeken in de volledige collectie van 
de bibliotheek. Je krijgt meteen te zien of het materiaal aanwezig 
of uitgeleend is en waar het staat in de bib. 

Via Mijn Bibliotheek kan je online je eigen lidmaatschap beheren 
en materialen verlengen en reserveren. 

Bibliotheek Ronse
De Biesestraat 4 - 9600 Ronse
T: 055 23 28 62
E: bibliotheek@ronse.be

Openingsuren
maandag: 9 tot 12 u. en 14 tot 17 u.
dinsdag: 14 tot 20 u.
woensdag: 9 tot 12 u. en 14 tot 17 u.
donderdag: 14 tot 17 u.
Vrijdag: 14 tot 20 u.
zaterdag: 9 tot 12 u.

alle praktische info vind je op de bibliotheekwebsite
http://ronse.bibliotheek.be of op de website van de stad ronse.

Kunstacademie  
Vlaamse Ardennen
De Kunstacademie heet je welkom!
wil je graag tekenen, schilderen of werken met vormen en kleu-
ren? of voel je het kriebelen om te dansen? is je grote droom mu-
zikant worden of schitter je liever als acteur op de planken?
dan ben je bij de Kunstacademie Vlaamse ardennen aan het 
juiste adres! de Kunstacademie maakt deel uit van het ‘deeltijds 
Kunstonderwijs’ en biedt tal van opleidingen aan in de 4 domei-
nen: ‘muziek’, ‘woordkunst-drama’, ‘Beeldende en audiovisuele 
kunsten’ en dans.
Vanaf dit schooljaar is er een verruimd aanbod! een hooggekwa-
lificeerd team staat klaar om in samenspraak met de leerling een 
kwaliteitsvol en motiverend traject op maat uit te stippelen.
na het volledige leertraject kan je erkende beroepskwalificaties 
behalen.

De Kunstacademie is er voor iedereen!
de Kunstacademie is een laboratorium voor kunst, cultuur en cre-
ativiteit en is toegankelijk voor iedereen die beschikt over een ge-
zonde dosis motivatie en het nodige engagement. Ben je een ab-
solute beginner? of volgde je reeds eerder les en wil je de draad 
weer oppikken? of wil je je voorbereiden op hoger Kunstonder-
wijs? instappen kan op jouw niveau.
Kinderen kunnen starten vanaf 6 jaar in de domeinoverschrij-
dende ‘octopusklas’ Vanaf 7 jaar is er muziek-, woord-, dans- en 
beeldinitiatie. nieuw sinds dit schooljaar is dat kinderen vanaf 8 
jaar instrument lessen kunnen volgen zonder voorafgaande no-
tenleerkennis.
de Kunstacademie staat garant voor een artistieke opleiding met 
aandacht voor ieders talent, ambitie en persoonlijkheid. Creativi-
teit en artistieke vreugde staan centraal!

Kunstacademie Vlaamse ardennen
Wolvestraat 37 - 9600 Ronse
T:055 23 28 85 - E: Kunstacademie@ronse.be
W: www.kunstacademievlaamseardennen.be

Openbare bibliotheek
de bibliotheek van ronse beschikt niet alleen over een uitgebrei-
de collectie, maar is ook een aangename plek om te verblijven, te 
lezen, te studeren en elkaar te ontmoeten. 

Collectie
Voor de kleinsten is er een leuke collectie knisper- en kartonboek-
jes en prentenboeken. er zijn lees- en weetboeken voor kinderen, 
jeugdstrips, kamishibai-vertelplaten en jeugdtijdschriften. 

de Young adult-boeken (14+) vormen de ideale opstap naar de 
volwassenenliteratuur. Voor volwassenen is er een uitgebreide 
collectie romans (zowel nederlands- als anderstalig), strips, grap-
hic novels en informatieve boeken. er zijn ook makkelijk Lezen-
boeken, daisy luisterboeken voor mensen met een leesbeperking 
en grootletterboeken.

in de mediatheek kan je cd’s ontlenen van uiteenlopende genres, 
van pop- en rockmuziek tot klassiek. er is een uitgebreide collec-
tie dvd’s voor kinderen en volwassenen, zowel speelfilms, series 
als documentaires.
wil je liever geen stapel boeken meenemen op vakantie? Leen 
dan gratis één van de e-readers met een selectie e-boeken op.

dankzij de online databanken en encyclopedieën heeft de bib 
steeds een actueel informatief aanbod in huis. er is ook een uit-
gebreid aanbod kranten en (gespecialiseerde) tijdschriften, ook 
online.

De bib, meer dan boeken alleen…
in de bib valt altijd wel iets te beleven. er zijn voorleesuurtjes, je 
kan cursussen volgen of auteurslezingen bijwonen. met haar ac-
tiviteiten zet de bib in op leesbevordering en leesplezier van jong 
tot oud, en wil zij mensen informeren en een bijdrage leveren tot 
levenslang leren.
als lid kan je gratis gebruik maken van de PC’s in de bib en er is 
wifi.

0475-83 02 08 - bernard.bovijn@skynet.be - http://www.abovijn.be
Priestersstraat 7 Rue des Prêtres Ronse 9600 Renaix

B VIJN

centrale verwarming
(INSTALLATIE • ONDERHOUD • DEPANNAGE BRANDER BINNEN DE 24u)

sanitaire inrichtingen
(BADKAMER • KEUKEN • BOILERS •WATERVERWARMERS ...)

waterbehandeling
(INDUSTRIËLE EN HUISHOUDELIJKEWATERVERZACHTERS • ONTIJZERAARS ...)

gas installatie
(HABILITATIE GAS )

warmtepompboiler

Uw specialist voor

Nieuwbouw en Renovatie

• wettelijke erkenning ultrasone test / controle mazoutreservoirs
• onderhoud branders en schouwen met attest - belastingsvermindering
• leveren en plaatsen van mazouttanks conform Vlarem 2
• CO-metingen

BFLMJ00A
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woensdag: 10.00 - 12.00 groepen
 15.00 - 18.30 (6 banen)
 18.30 - 20.00 vrouwenuurtje
 20.00 - 21.00 (2 banen)  
 21.00 - 21.30 (6 banen) 
donderdag:  10.00 - 12.00 groepen
 15.00 - 16.30 (6 banen)
 16.30 - 18.00 (3 banen) 
 18.00 - 22.00 (6 banen)  
Vrijdag: 10.00 - 12.00 groepen
 15.00 - 18.30 (6 banen)  
 18.30 - 19.00 (2 banen)
zaterdag: 08.00 - 10.00 (4 banen)  
 10.00 - 12.30 (6 banen)  
 12.30 - 13.00 (2 banen)
zondag:  09.00 - 12.00 (6 banen)  

er worden steeds 1 à 2 banen voor baantjeszwemmers voorzien
gelieve het zwembad 15’ voor sluitingstijd te verlaten.

Zomervakantie (juli - augustus)
maandag:   10.00 - 12.00 groepen
 15.00 - 20.00 (6 banen) 
dinsdag: 10.00 - 12.00 groepen
 14.00 - 15.00 3de leeftijd
 15.00 - 19.00 (6 banen)
woensdag: 10.00 - 12.00 groepen
 15.00 - 18.30 (6 banen)
 18.30 - 20.00 vrouwenuurtje
donderdag: 10.00 - 12.00 groepen
 15.00 - 22.00 (6 banen)
Vrijdag: 10.00 - 12.00 groepen
 15.00 - 19.00 (6 banen)
zaterdag: 10.00 - 12.00 (6 banen)
 14.00 - 17.00 (6 banen) 
 17.00 - 18.30 Kleuterzwemmen
 Verhoogde bodem
zondag: 09.00 - 12.00 (6 banen) 

gelieve het zwembad 15’ voor sluitingstijd te verlaten.

•  tijdens de schoolvakanties open voor groepen na reservatie
•  Kleuterzwemmen max.6 jaar vergezeld van vader en/of moeder
•  shorts zijn verboden, enkel zwembroek toegelaten
•  sluiting jaarlijks onderhoud  Kerstvakantie

Nieuwe toegangstarieven Stedelijk zwembad 
Tarieven per uur
Volwassenen € 2,50
Kinderen tot en met 11 jaar € 2,00
gepensioneerden € 2,00
Leden grote gezinnen € 2,00
Leden erkende zwemvereniging € 2,00
groep min 10 personen € 2,00
mindervaliden € 1,50

Abonnementen - beurtkaarten - lessen 
6 maandenabonnement  -12 jaar € 55,00 
6 maandenabonnement  volwassenen € 75,00 
Jaarabonnement -12 jaar € 100,00 
Jaarabonnement volwassenen € 140,00 
zwembeurtkaart -12 jaar € 18,00 
zwembeurtkaart volwassenen € 23,00 
aquagym 12 lessen met abonnement € 36,00 
aquagym 12 lessen zonder abonnement € 60,00 
start to swim 10 lessen € 50,00 
aquafitness 50+ € 30,00 
zwemlessen (8x45’) basisprijs (ingang inbegrepen) € 80,00 
zwemlessen (8x45’) VtP Cat. 2 (ingang inbegrepen) € 73,00 
zwemlessen (8x45’) VtP Cat. 1 (ingang inbegrepen) € 40,00 
Huur zwembad per uur € 75,00

Scholen
Kleuters ronse € 0,50
Lager ronse € 0,75 
Hoger ronse € 1,25 
Buiten ronse € 1,50 

info aangaande aquagym - aquagym senioren - start to swim en 
zwemlessen te verkrijgen aan de kassa, via mail of telefoon.

Zwembad Ronse
Engelsenlaan 70 - 9600 Ronse
T: 055 23 28 99 - E: zwembad@ronse.be

Sportzone ‘t Rosco
de stedelijke sportdienst in sporthal ’t rosco is de schakel tussen 
de  sportclubs, verenigingen, scholen en sportbeoefenaars en sti-
muleert zoveel mogelijk het beoefenen van sport door het aan-
bieden van de gepaste infrastructuur, informatie, promotie, enz. 
de sportdienst heeft ook een scharnierfunctie te vervullen: ze 
draagt de verantwoordelijkheid om het lokale sportgebeuren te 
coördineren in samenwerking met de sportclubs en de scholen. 
de sportdienst organiseert ook zelf heel wat activiteiten.

Activiteiten sportdienst:
-   sportkampen: elke vakantieperiode worden er sportkampen 

georganiseerd voor kinderen van de leeftijdsgroep van 2,5 tot 
12 jaar.

-  sportinitiaties: allerhande initiaties worden georganiseerd onder 
de vorm van lessenreeksen zoals leren zwemmen, start to run, 
start to swim, start to bootcamp, aquagym, enz. aanvullend bij 
het aanbod van de bestaande sportverenigingen.

-  sport voor doelgroepen: seniorensport, buurtsport, sport voor 
personen met een handicap... 

-  medewerking aan activiteiten van de iLV Burensportdienst 
Vlaamse ardennen, zoals personeelssportdag, seniorensport-
dag...

-  Jaarlijks terugkerende activiteiten: ronse run, interscholen-
cross, doe-aan-sport Beurs, sportacademie, sportdagen, verjaar-
dagsfeestjes ...

-  instappen in projecten van de provinciale sportdienst of sport 
Vlaanderen.

Je kan er eveneens terecht voor:
- reservatie en huur van de stedelijke sportinfrastructuur
- inlichtingen of opmerkingen over de sportaccommodaties
-  informatie over kaderopleidingen van de Vts (Vlaamse trainers-

school)
-  decreten of wetten die verband houden met sportbeoefening
-  adviezen of beslissingen van de stedelijke adviesraad voor de 

sport
- subsidieverdeling voor sportverenigingen

Sportinfrastructuur
ronse deed de laatste jaren heel wat inspanningen en investe-
ringen op het vlak van sportinfrastructuur. de sportzone aan de 
Leuzesesteenweg wordt nog steeds verder uitgebouwd. naast de 
voetbalvelden, de tribune en de sporthal werd de sportzone uit-
gebreid met een finse piste van 1500m, een skate-park, een dirt-
jump parcours, een klimmuur, een omnisportterrein, een speel-
pleintje, petanquevelden, street workout toestellen, enz. Vanaf 
juni 2016 werd ook de nieuwe parking in gebruik genomen. Bij 
de aanleg werd rekening gehouden met een kiss en ride-strook, 
parkeerstroken voor bussen en parkeerplaatsen voor personen 
met een handicap. Het in- en uitrijden van de sportzone gebeurt 

sindsdien via de Leuzesesteenweg wat de bereikbaarheid van 
de sporthal ten goede komt. 2018 betekende de start van de 

aanbouw van het nieuwe zwembad. dit zal worden aange-

bouwd aan de sporthal. op die manier worden de onthaalbalie en 
cafetaria gemeenschappelijk. Het nieuwe zwembad zal bestaan 
uit een sportbad (25 meter), een ploeterbad voor de allerkleinsten, 
een geïntegreerd instructiebad en twee glijbanen. Het zwembad 
zal openen in het najaar van 2019. Verdere informatie omtrent de 
opening zal tijdig gecommuniceerd worden. 

Buurtsport
Buurtsport ronse is een werking die jongeren, maar ook andere 
doelgroepen zoals vrouwen, senioren, allochtonen, kansarmen, 
personen met een handicap... een vrijetijdsbesteding aanreikt 
met sport als methodiek. daarbij besteedt Buurtsport veel aan-
dacht aan alternatieve en laagdrempelige organisatievormen en 
wordt er gestreefd naar een sportaanbod op maat.
tegelijkertijd wil Buurtsport zijn deelnemers aanzetten tot een 
regelmatige sportbeoefening op lange termijn en deelname 
aan het sportgebeuren in ronse. meer info kan je vinden op  
www.ronse.be

sport
Leuzesesteenweg 241 - 9600 Ronse
T: 055 23 28 90 - E: sport@ronse.be

Zwembad
Nieuwe openingsuren Stedelijk zwembad

Schoolperiode
maandag:  12.00 - 13.00 (6 banen)
 15.00 - 17.45 (6 banen)
 17.45 - 18.30 (4 banen)  
 18.30 - 19.15 aquagym groep 1
 19.15 - 20.00 aquagym groep 2
dinsdag: 12.00 - 13.00 (6 banen)
 15.00 - 16.30 3de leeftijd
 16.30 - 18.00 (6 banen)
 18.00 - 19.30 (3 banen)  
 19.30 - 20.30 (2 banen) 
 20.30 - 21.30 (4 banen)  
woensdag: 15.00 - 18.30 (6 banen)
 18.30 - 20.00 vrouwenuurtje
 20.00 - 21.00 (2 banen)  
 21.00 - 21.30 (4 banen)  
donderdag:  12.00 - 13.00 (6 banen)
 15.00 - 16.30 3de leeftijd
 16.30 - 17.30 (6 banen)
 17.30 - 18.30 (3 banen) 
 18.30 - 19.00 (2 banen)  
 19.00 - 20.00 (3 banen)
 20.00 - 22.00 (4 banen)+ (2 banen start to swim) 
Vrijdag: 12.00 - 13.00 (6 banen)
 15.00 - 18.30 (6 banen)  
 18.30 - 19.00 (2 banen)
zaterdag: 08.00 - 10.00 (2 banen)  
 10.00 - 11.00 (4 banen)  
 11.00 - 12.30 (6 banen)  
 12.30 - 13.00 (2 banen)  
zondag:  09.00 - 12.00 (6 banen) 

er worden steeds 1 à 2 banen voor baantjeszwemmers voorzien

Korte schoolvakanties (Krokus-, Paas-, Herfstvakantie)
maandag:  10.00 - 12.00 groepen
 15.00 - 17.45 (6 banen) 
 17.45 - 18.45 (4 banen) 
 18.45 - 20.00 (6 banen) 
dinsdag: 10.00 - 12.00 groepen
 14.00 - 15.00 3de leeftijd
 15.00 - 19.30 (6 banen)                      
 19.30 - 20.30 (2 banen)  
 20.30 - 21.30 (4 banen) 

sportsport

Zakenkantoor Vanbuckhave
J.B. Dekeyserstraat 25 bus 001 - 9600 Ronse
055 20 94 65
bruno.vanbuckhave.3338@argenta.be
ON 0845.199.996 RPR Oudenaarde
argenta.be

Zakenkantoor Vanbuckhave
J.B. Dekeyserstraat 25 bus 001 - 9600 Ronse
055 20 94 65
bruno.vanbuckhave.3338@argenta.be
ON 0845.199.996 RPR Oudenaarde
argenta.be
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Sportverenigingen
Sportclubs met jeugdwerking
Badmintonclub Wit-Wit » badminton glenn spileers - ninoofsesteenweg 277 - 9600 ronse - g.spileers@hotmail.com - 0498 20 68 24

Blue Rocks Ronse-Kluisbergen » basketbal Ben Van wetter - Blauwesteen 140 - 9600 ronse - ben.van.wetter@telenet.be - 0477 20 56 58

Dais vzw » zwemmen, Boccé marc Van damme - sint Cornelisstraat 19 - 9600 ronse - info@dais.be - 0476 42 30 48

Dancelab » dans (klassiek ballet, hedendaagse dans) anke tonniau - aatstraat 240 - 9600 ronse - info@dancelab.be - 0474 20 45 34

De Vliegende Mier » circustechnieken ilse de Vylder - deurnestraat 85 - 9600 ronse - circusmier@gmail.com - 0485 31 11 82

Duikclub Nautilus » sportduiken miro duthye - Bredestraat 26 - 9600 ronse - duthyemiro1@gmail.com - 0486 33 78 29

FMK Ronse » mini-voetbal, kickbox en muytai
 el markouchi Karim - scheldekouter 105 - 9600 ronse - karimelmarkouchi96@gmail.com - 0475 84 19 76

Full Time Sport » omnisport + aerobic fabien Verborgh - muziekbosstraat 35 - 9600 ronse - fabien_verborgh@hotmail.com - 055 21 36 60

Jigo Ronse » moderne zelfverdediging (ju-jitsu)
 Philippe debosscher - oude Heerweg 27 - 9681 nukerke - philippe.debosscher@telenet.be - 0475 82 69 71

Judoclub Samoerai » judo devos Bart - Keuzelingsstraat 16 - 9690 Kluisbergen - bart@samoeraironse.com - 055 38 81 50

Keep On Rolling Ronse » skeeleren/rollerbladen Yves decuyper - Populierstraat 37 - 9600 ronse - keeponrollingronse@gmail.com - 0474 46 73 63 

Kickboxing Ronse » kickboxing el markouchi sohaib - zonnestraat 211 - 9600 ronse - sohaib-9600rnx@hotmail.com - 0489 80 93 69

Kon. Schermmaatschappij Sint-Michiel Audenaerde (KSSMA RONSE) » degenschermen
 Labiau Jeroen - gaverstraat 14 - 9700 oudenaarde - jeroen.labiau@kssma.be - 0494 57 47 67

Koninklijk Athletic ASSA » atletiek simeon Verheylsone - Blauwesteen 108 bus 201 - 9600 ronse - simeon1944@gmail.com - 0477 51 60 92

KSK Ronse » voetbal merchiers Yves - Leuzesesteenweg 183 a - 9600 ronse - kskronse@skynet.be - 055 21 14 12

Moves & Fun » dans (kids en volwassenen), kleuterturnen en omnisport lagere schoolkinderen
 Liveyns malou - fiertelmeers 100 - 9600 ronse - malou@movesenfun.be - 0498 64 54 36

Recrean Skippers vzw » rope skipping
 anne Van Cauwenberghe - Pluimke 25 - 9750 zingem - anne.vancauwenberghe@skynet.be - 0498 75 22 57

Ronse Atletiek Team » atletiek gunter d’Hondt - rotterij 118 - 9600 ronse - info@rat.be - 0489 18 17 17

Ronse Swimming Club » zwemmen de Paepe Christophe - Hogerlucht 51 - 9600 ronse - christophe.de.paepe2@telenet.be - 0496 93 64 04

Royal Hermes Hockey » veldhockey + indoorhockey
 Charlotte Brassart - zonnestraat 464 - 9600 ronse - charlotte.brassart@gmail.com - 0494 65 38 63

Spero » speleo, rotsklimmen, muurklimmen, alpinisme en outdoor activiteiten
 glibert Johan - g. royerslaan 13 - 9600 ronse - voorzitter@spero-ronse.be - 0477 51 94 19

Sportac’86 Deinze » gym + rope skipping
 rotsaert Catherine - Koning Boudewijnlaan 33 - 9840 de Pinte - sportcoordinator@sportac86.be - 0491 73 46 15

Squashclub Ronse » squash Bart sadaune - wodecqstraat 65 - 9600 ronse - bartsadaune@hotmail.com - 0485 49 40 75

Tafeltennisclub Ronse » tafeltennis Patrick derycke - ninovestraat 147 - 9600 ronse - patrickderycke@hotmail.com - 0473 85 08 49

Tennisclub Park » tennis en padel annuska Vlerick - spinstersstraat 117 - 9600 ronse - annuska.vlerick@icloud.com - 0479 49 97 85

Vrije Zwemmers Ronse » zwemmen + zwemschool frank Persijn - fernand duboisstraat19 - 9600 ronse - frank.persijn@vzr.be - 0475 66 23 37

vzw Dance-Crush Dance Events » dans en yoga
 syroit angelique - rozenaaksesteenweg 2 - 9600 ronse - angelique.release@telenet.be - 0472 66 57 48

vzw radar Tennis Academy » tennis en -lessen, omni- en kleuterkampen
 Jeremie de Keyzer - d’Hoppe 52 - 7880 Vloesberg - jeremiedekeyzer@gmail.com - 0497 33 39 55

Sportclubs zonder jeugdwerking
Avibo Gewest Ronse » vinkensport dekens nadine - wodecqstraat 105 - 9600 ronse - nadine.dekens@telenet.be - 055 20 97 00

Biking@Ronse » wielersport (Vtt+race) Vercruysse eddy - Hoogdeurnestraat 64 - 9600 ronse - vercruysseeddy@skynet.be - 0477 31 14 09

CABP/CLPH vzw » hondensport Bostyn Laurence - L. sturbautstraat 36 - 9600 ronse - laurence.bostyn@telenet.be - 0475 37 21 23

Dansclub Boots-and-Belts » line dance marnix de Vriese - Leuzesesteenweg 205 - 9600 ronse - marnix.silver@gmail.com - 0496 50 76 51

Dansclub Elca » dansen (lijndansen senioren) eliane Vanachter - Lange weg 3 - 9600 ronse - eliane.vanachter2@telenet.be - 055 60 31 68

De Unionvissers » hengelsport truyen Jean-Paul - Kammeland 4 - 9600 ronse - jptronse@telenet.be - 0495 64 22 47

Dog Training Center » gehoorzaamheidsopleiding voor honden
 nargaud sabine - Lange weg 44 - 9600 ronse - secretairedtcronse@yahoo.fr - 0472 96 84 63

FC Chalet Radar » voetbal glenn de Vlieger - armand demeulemeesterstraat 34 - 9600 ronse - vliegerke@gmail.com - 0499 11 63 00

FCLC Ronse » voetbal anssens donald - nijverheidsstraat 62 - 9600 ronse - chloecousaert@msn.com - 0487 34 36 20 

Friendly-cyclingteam Ronse (FCT Ronse) » wielerclub met recreatieve en competitieve activiteiten
 Laurier wim - nachtergaalstraat 37 - 9600 ronse - wim_laurier@skynet.be - 055 21 50 81

Interclub-Ronse Tapbiljart » tapbiljart
 maurice Bruyneel - frederic Bruneellaan 40/003 - 9600 ronse - maurice.bruyneel@telenet.be - 0478 94 90 08

Kleur en Zang » dierensport-vogels Vandenhecke Patrick - walenweg 150 - 9600 ronse - vandenhecke.patrick@gmail.com - 0477 61 30 07

Koninklijke Vissers van de Molenbeek - vissen rubbens Joël - grote marijve 134 - 9600 ronse - joel.rubbens@telenet.be - 055 23 90 66

PC De Ronsische Senioren vzw » Petanque + Boccia + Bocce
 Jean-Pierre Haegeman - r. schumanstraat 12 - 9600 ronse - info@de-ronsische-senioren.be - 0477 17 25 66

Petanqueclub COC Ronse » Petanque Josse willems - Koning albertstraat 8 - 9700 oudenaarde - josse.monique@telenet.be - 0472 57 16 27

Scrabbleclub Quercus » clubcompetitie scrabble spelen
 martine driegelinck - olifantstraat 20 - 9600 ronse - martine.driegelinck@gmail.com - 0478 58 36 04

Seingeversclub Vliegend Wiel Ronse » seingeven
 de wolf angélique - Voorzienigheidstraat 43 - 9600 ronse - dewolfangelique@hotmail.com - 0470 54 25 63

Showtraining “Renaissance Ronse” » showen van alle rashonden
 Kurzawa Christophe - waatsbrugstraat 32 - 9600 ronse - p.vanwynen@scarlet.be - 055 45 73 50

S-Sport Ronse Blijf Jong » wandelen, petanque, bowling, nordic walking, move with music
 andré Kerkhove - germinal 17e - 9600 ronse - kerkhove.andre@skynet.be - 0495 52 18 00

VMF Kern Ronse » lokale minivoetbalcompetitie devleesschauwer arnold - mahautveld 9 - 9600 ronse - 055 21 30 88

Vrije Tijd Volleybalclub The Loft » volleybal
 marleen Van Butsele - dammekensstraat 186 - 9600 ronse - marleen.van.butsele@telenet.be - 055 21 95 90

VZW Sportenco » wandelen Pieter Laurent - molekensstraat 16 - 9600 ronse - www.vzwsportenco@gmail.com - 0474 36 46 39

W.S.V. De Chatons Ronse VZW» wandelsport aelbrecht marie-Jeanne - Blauwesteen 177 - 9600 ronse - liban.glorieux@skynet.be - 0476 28 27 84

WTC De Linde » wielertoerisme Patrick Van Cauwernberge - P.H. spaakstraat 17 - 9600 ronse - delinde.ronse@scarlet.be - 055 21 49 07

WTC Jong van Hart Ronse » wielertoerisme Bassle didier - aimé delhayeplein 6 - 9600 ronse - didier@bassle.be - 0475 26 28 34

Yogakring Samsva vzw » yoga alexis maladry - H. Consciencestraat 13 - 9600 ronse - yogakringsamsva@skynet.be - 0499 86 46 62

ZVC Portas » zaalvoetbal stefan Vanderstraeten - moortelstraat 23 - 9600 ronse - stefan.vds@outlook.com - 0478 28 28 69

sportsport
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Dienst Jeugd
Binnen de stad ronse staat de dienst Jeugd in voor het vormge-
ven en uitvoeren van het jeugdbeleid. om deze missie waar te 
maken, is deze dienst actief op vijf belangrijke domeinen:
- ontmoeting
- informatie en vorming
- aanbieden van een recreatief aanbod
- ondersteuning van het jeugdwerk en aandacht voor jeugdruimte
- inspraak en participatie

Concreet staat de jeugddienst in voor:
- de beleidsvorming over jeugd in ronse
-  de organisatie van de speelpleinwerking Pagadders, zomerkam-

pen Villa Creademie
-  het ondersteunen van het vrijetijdsaanbod voor en met maat-

schappelijk kwetsbare jongeren, via de VrijetijdsPas, Lejo ronse
-  de organisatie van jeugdevenementen: sierk masjiek, Buiten-

speeldag, dag en nacht van de Jeugdbeweging
-  de logistieke en financiële ondersteuning van de erkende jeugd-

verenigingen 
- de ondersteuning van de Jeugdraad
-  voorzien in aangepaste speelruimte zoals het skatepark, speel-

pleintjes

Jeugd
Grote Marijve 133 - 9600 Ronse
T: 055 23 28 80 - E: jeugd@ronse.be

Locatie tijdens de Paas- en zomervakantie:
Glorieuxlaan 30 - 9600 Ronse
T: 0472 80 87 97

Stedelijke Adviesraad  
voor Jeugd
de stedelijke adviesraad voor Jeugd (of stedelijke Jeugdraad) 
wordt erkend als adviesorgaan en heeft als algemene opdracht 
het bevorderen van een integraal jeugdbeleid in het belang van 
alle jongeren van ronse.

De Stedelijke Adviesraad voor Jeugd heeft als doelstellin-
gen:
-  op vraag van het stadsbestuur of op eigen initiatief adviezen uit-

brengen over alle zaken die rechtstreeks verband houden met 
het jeugdbeleid in ronse en andere beleidsdomeinen waar (de) 
jeugd indirect bij betrokken is.
deze adviesmogelijkheid is niet limitatief en slaat zowel op 
jeugdwerkaangelegenheden als op alle welzijnsaspecten van 
kinderen en jongeren in ronse en gaat in ruimere zin over alle 
zaken die betrekking hebben op jeugd.

-  initiatieven nemen om de samenwerking en het overleg tussen 
het jeugdwerk, de betrokkenen bij het jeugdwelzijn en de jeugd 
te bevorderen.

-  Bij zo veel mogelijk kinderen, schoolgaande jeugd en jongeren 
de interesse voor jeugd- en gemeentebeleid bevorderen en in-
spraak stimuleren.

De werking van de Stedelijke Adviesraad voor Jeugd is ge-
stoeld op volgende basisprincipes:
-  de jeugdraad heeft een open werking. wat wil zeggen dat ie-

dereen welkom is. zowel de vertegenwoordigers van de erkende 
jeugdwerkinitiatieven (= jeugdverenigingen) als jongeren die 
nergens bij aangesloten zijn.

-  de jeugdraad is pluralistisch. er wordt geen onderscheid gemaakt 
naar ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging.

-  de jeugdraad werkt onafhankelijk en is niet gebonden aan eni-
ge groep, partij of organisatie.

-  de werking van de jeugdraad is gebaseerd op de democrati-
sche gedachte: zo veel mogelijk ideeën en inspraak van zo veel 
mogelijk jongeren aan bod laten komen.

Algemene Vergadering.
de algemene vergadering bestaat uit de volgende stemgerech-
tigde leden:
-  maximum 2 afgevaardigden per erkend jeugdwerkinitiatief, met 

een actieve jeugdwerking binnen ronse
- 1 afgevaardigde per onderwijsinstelling en leerlingenraden
-  1 afgevaardigde per instelling die met haar dienstverlening kin-

deren en jongeren bereikt
- 1 afgevaardigde per politieke partij met een jongerenwerking
- elke geïnteresseerde jongere die nergens bij aangesloten is

De niet-stemgerechtigde leden met raadgevende stem 
zijn:
- de schepen van Jeugd
-  de stedelijke ambtenaar (jeugdwerker) die de vergaderingen 

van de stedelijke adviesraad voor Jeugd bijwoont
- de coördinator van de dienst Jeugd
meer info over de werking en bevoegdheden van de algemene 
Vergadering is te verkrijgen op de dienst Jeugd.

Stuurgroep
de stuurgroep bestaat uit maximum 8 leden waaronder de voor-
zitter, ondervoorzitter, penningmeester en secretaris van de ste-
delijke adviesraad voor Jeugd.
Verder maken de schepen van jeugd, de jeugdwerker belast met 
jeugdzaken en de jeugdraad en de coördinator van de stedelijke 
Jeugddienst deel uit van de stuurgroep.
eén van de voornaamste taken van de stuurgroep is instaan 
voor de dagdagelijkse werking van de stedelijke adviesraad voor 
Jeugd.
meer info over de werking en bevoegdheden van en wijze van toe-
treden tot de stuurgroep is te verkrijgen op de dienst Jeugd.

Werkgroepen
de stuurgroep kan steeds werkgroepen oprichten. werkgroepen 
worden opgericht afhankelijk van geplande activiteiten, acties of 
evenementen. na afloop van de activiteit of het evenement waarvoor 
de werkgroep opgericht werd, zal de werkgroep ontbonden worden.
elk lid van de stedelijke adviesraad voor Jeugd kan hierin zetelen. 
maar ook andere geïnteresseerde jongeren en/of deskundigen 
kunnen lid worden van een werkgroep. er kunnen eveneens extra 
werkgroepleden gezocht worden via een actieve werving buiten 
de stedelijke adviesraad voor Jeugd.

meer info over de werking van de stedelijke adviesraad voor 
Jeugd is te verkrijgen op de dienst Jeugd.



BFLQI00A

GLORIEUX GEZONDHEIDSZORG

az Glorieux
Glorieuxlaan 55

B-9600 Ronse

Tel. 055 23 30 11

www.azglorieux.be

Poste Médical Lessines
Rue René Magritte 17

7860 Lessines

Tel. 068 33 66 75

www.polikliniek-lessen.be

Collectieve Autodialyse Zottegem
Godveerdegemstraat 69

9620 Zottegem

Tel. 093 64 85 65

of 093 64 81 11

Medisch Centrum Avelgem
Doorniksesteenweg 32

8580 Avelgem

Tel. 056 70 00 16

www.polikliniek-avelgem.be

Medisch Centrum Opbrakel
Opbrakelsestraat 70

9660 Brakel

Tel. 055 43 22 43

www.polikliniek-opbrakel.be

Collectieve Autodialyse Waregem
Vijfseweg 150

8790 Waregem

Tel. 056 62 36 20

of 056 62 31 11

Congrescentrum
Glorieuxlaan 55

9600 Ronse

Tel. 055 23 32 46

Collectieve Autodialyse Oudenaarde
St.-Walburgastraat 9D

9700 Oudenaarde

Tel. 055 31 20 71

of 055 33 67 97

vzw Werken Glorieux Glorieuxlaan 55 B-9600 Ronse
www.werken-glorieux.be

122183-flyer-210x297.indd 1 22/11/16 10:13

GLORIEUX KIND- EN JEUGDZORG

Kinderopvang Glorieux
Glorieuxlaan 81

9600 Ronse

Tel. 055 23 37 63

www.kinderverblijfglorieux.be

WZC Hogerlucht
Kammeland 59

9600 Ronse

Tel. 055 23 35 11

www.rvthogerlucht.be

WZC Sint Leonard | Assistentiewoningen
residentie Louise-Marie
Louise-Mariestraat 19

9680 Maarkedal

Tel. 055 23 69 52

www.rusthuisleonard.be

Assistentiewoningen Forum Sint-Hermes
Glorieuxlaan 55

9600 Ronse

Tel. 055 23 35 11

www.serviceflatshermes.be

C.A.R. NOK Centrum
Glorieuxlaan 55

9600 Ronse

Tel. 055 23 34 40

www.nokcentrum.be

CKG Glorieux
Kruisstraat 57

9600 Ronse

Tel. 055 23 68 68

www.kinderverblijfglorieux.be

GLORIEUX OUDERENZORG

WZC De Samaritaan
Glorieuxstraat 7–9

9681 Maarkedal

Tel. 055 23 62 20

www.rvtdesamaritaan.be

Assistentiewoningen Jericho
Glorieuxstraat 9

9681 Maarkedal

Tel. 055 23 62 20

vzw Werken Glorieux Glorieuxlaan 55 B-9600 Ronse
www.werken-glorieux.be

122183-flyer-210x297.indd 2 22/11/16 10:13
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Politieke  
Jongerenverenigingen

Jong CD&V - Ronse
Voorzitter: Versluys Lien
gsm: 0494 41 61 86
e: lien.versluys@skynet.be
www.cdenvronse.be

Jong N-VA Ronse
Jongerenverantwoordelijke:
Vandekerkhove david
gsm: 0494 34 64 73
e: david.vandekerkhove@n-va.be
www.jongnva.be

Jongsocialisten Ronse
Contactpersoon: Bordon Björn
Viermaartlaan 31
9600 ronse
gsm: 0479 27 84 83
e: bjorn_bordon@hotmail.com
 
Jeugdverenigingen

Chiro OndergRonse
groepsleiding: delmeire Jordan
gsm: 0471 48 25 88
e: delmeirejordan@hotmail.com
groepsleiding: de graeve Kaat
gsm: 0496 71 11 19
e: kaatdegraeve@gmail.com
groepsleiding: Vandermeulen Bram
gsm: 0471 22 74 59
e: bram.vdm@hotmail.com
www.chiroondergronse.be
werkadres: sint-Pietersnieuwstraat 22
werking op zondagnamiddag, 
van 14 tot 17u.

FOS De Ouistiti’s
eenheidsleiding: Beauchamp maiky
gsm: 0498 22 22 27
e: maiky-b@hotmail.com
e: eenheidsleiding@ouistitis.be
eenheidsleiding: deroubaix Yalicia
gsm: 0472 63 53 32
e: deroubaixyalicia@hotmail.com
e: eenheidsleiding@ouistitis.be
eenheidsleiding: flamand Pieter
gsm: 0497 92 28 85
e: eenheidsleiding@ouistitis.be
eenheidsleiding: uytterhaegen gaëlle
gsm: 0472 20 03 64
e: eenheidsleiding@ouistitis.be
www.ouistitis.be
eenheidsleiding@ouistitis.be
werkadres: ninoofsesteenweg 440
werking op zaterdagnamiddag, 
van 14.30 tot 17.30u.

Kadetten Ronse 
Voorzitter: de Clercq david
gsm: 0474 42 95 22
e: info@kadettenronse.be
sectieleiding: rommens aurelie
gsm: 0499 63 64 48
e: aurelie.rommens@hotmail.com
sectieleiding: Verhellen Celine
gsm: 0498 84 77 96
e: celine_verhellen@hotmail.com
sectieleiding: Cambier Bryan
gsm: 0495 75 56 92
www.kadettenronse.be
werkadres: waatsbrugstraat 79
werking op zaterdagnamiddag, 
van 14 tot 17u.

Scouting Durendael
Voorzitter: Vandendaele detlev
gsm: 0495 62 15 38
e: vandendaele_detlev@skynet.be
groepsleiding: de meue ellen
gsm: 0497 49 49 27
e: ellendemeue@hotmail.be
groepsleiding: maes ivo
gsm: 0473 46 43 66
e: ivo.maes@hotmail.com
groepsleiding: watté emile
gsm: 0483 40 93 13
e: emilewatte@hotmail.com
groepsleiding: Van den Branden Virginie
gsm: 0470 09 80 59
e: ninike.vdb@hotmail.com
www.scoutingdurendael.be
info@scoutingdurendael.be
werkadres: savooistraat 34
werking op zondagnamiddag, 
van 14 tot 17.30u.

Scouts & Gidsen Vlaanderen, 
Ridders van de Fiertel, Ronse
groepsleiding: dhondt Pieter
gsm: 0471 41 57 85
groepsleiding: dhondt ruben
gsm: 0474 06 98 68
groepsleiding: Vandermarliere Charlotte
gsm: 0477 44 26 19
www.scoutsronse.be
e: groepsleiding@scoutsronse.be
werkadres: Carrick, walenweg 58 - 60
werking op zondagvoormiddag

Specifiek jeugdwerk

Jeugdgroep voor Amateuristische
Kunstbeoefening

Ritmo Ronse Spektakelgroep
groepsleiding: Khiter sammy
gsm: 0498 45 65 31
e: sammykhiter@gmail.com
www.ritmoronse.be
ritmoronse@hotmail.com

werkadres: sporthal Kso glorieux, 
glorieuxlaan 30
werking op woensdag van 19 tot 20.30u.: 
spektakelgroep
werking op vrijdag van 18 tot 19u.: 
ritmokids
werking op vrijdag van 18.30 tot 21u.:
spektakelgroep

LEJO vzw
grote marijve 133
Verantwoordelijke: nachtergaele stefanie 
gsm:0492 22 65 33
e: stefanie.nachtergaele@lejo.be
www.lejo.be
https://www.facebook.com/LeJoinronse
werkadres: grote marijve 133
werking op woensdagnamiddag: 
meisjeswerking van 14 tot 17u. 
tienerwerking van 14 tot 17u.
werking op vrijdagavond:
tienerinstuif van 17 tot 19u.
Jongereninstuif van 19 tot 21u.
werkadres: spinstersstraat 36
werking op woensdagnamiddag:
Jongerenwerking van 14 tot 17u.
Buurtspeelpleinwerking in juli 
en augustus

Toeterniettoe
t: 055 58 01 55
e: contact@toeterniettoe.be
www.toeterniettoe.be
messenger: http://m.me:toeterniettoe
Postadres: engelsenlaan 136

Kinderen & jongeren

Jeugdverenigingen in Ronse 
de meest recente lijst met jeugd- en jongerenverenigingen staat ook op de website van de stad (www.ronse.be). indien er fouten staan 
in onderstaande lijst of op de website, dan kan je altijd terecht op de jeugddienst of stuur je een mailtje naar jeugd@ronse.be om dit te 
laten rechtzetten.

CULTUURCENTRUM CC DE VERVERIJ

SEIZOEN ‘18 - ‘19 - VOORJAAR 2019

055 23 28 01
www.ccdeververij.be
info@ccdeververij.be

BFMGC00A

Katleen Colaert

Verzekeringen

Assurances

Makelaar

VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN

LENINGEN
SCHULDGLOBALISATIE

Courtier

ASSURANCE
HYPOTHEQUE

PRÊTS
CONSEILS DE LA DETTE

Pontstraat 166 - 9600 Ronse
Tel. - Fax: +32 55 21 92 43
GSM +32 475 29 87 25

E-mail: katleen.colaert@hotmail.com
www.katleencolaert.be

Colaert Katleen

U kan er terecht voor:

Voetverzorging-diabetische voetverzorging

Zooltherapie: ganganalyse-3D-voetscan-drukplaatmeting

Schoenadvies

Kinepodoplus:
onderzoek, advies, preventie en behandeling van (chronische)

letsels van het onderste lidmaat en lage rug.

Louis Vangrootenbruelstraat 48 - 9600 Ronse
gsm: +32 479 03 02 42 - e-mail: info@kinepodoplus.be

www.kinepodoplus.be

PODOLOGIE Guillaume Gheerolfs

BEJVZ00A
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Crypte onder  
de Sint-Hermesbasiliek
de crypte onder de sint-Hermeskerk is ongetwijfeld één van de 
pareltjes die ronse te bieden heeft. Het is één van de best be-
waarde cryptes in west-europa! Het diende als bewaarplaats voor 
de relikwieën van de heilige Hermes, patroonheilige van de ze-
nuw- en geesteszieken. naast het prachtige bouwwerk leer je er 
de verschillende fasen kennen in de behandeling van de pelgrim 
op zoek naar genezing. in de middeleeuwen was ronse immers 
een belangrijk bedevaartsoord.

de crypte is in west-europa een typisch verschijnsel van de ro-
maanse architectuur dat steeds in verband staat met de verering 
van de plaatselijke heilige. in ronse is dat sint-Hermes, aanroepen 
tegen zenuw- en geestesziekten. de crypte (1089) is een vrijwel 
uniek monument. nergens in ons land treft men dergelijke per-
spectieven en tegelijk zo’n intieme sfeer aan. niettegenstaande 
de diversiteit in stijlen (romaans, vroeg- en laatgotisch) bezit ze 
een prachtige architecturale eenheid. naast dit staaltje van mees-
terlijke bouwkunst was de sint-Hermescrypte in de middeleeu-
wen een belangrijk bedevaartsoord. de bezoeker krijgt niet alleen 
een overzicht van de bouwgeschiedenis van de crypte, maar ook 
van de verschillende fasen in de behandeling van de pelgrim op 
zoek naar genezing.
de crypte is gelegen onder de sint-Hermeskerk, vlakbij het must 
en is toegankelijk via de Hermesstraat. de crypte is eigendom van 
de Kerkfabriek maar wordt beheerd door de dienst toerisme van 
de stad ronse. op jaarbasis komen er meer dan 5.000 toeristen 
over de vloer, uit binnen- en buitenland. op vrijdag 25 april 2014 
werd de heringerichte crypte feestelijk geopend.

eén van de uitgangspunten van het project was om de sint-Her-
mescrypte te herwaarderen door ze zoveel mogelijk in haar ruim-
telijk aspect te herstellen, met andere woorden, door de ruimte 
voor zich te laten spreken.
een beperkt aantal historische voorwerpen, die tijdens verschil-
lende archeologische projecten, sinds 1948 teruggevonden zijn, 
werden geselecteerd voor een permanente tentoonstelling. daar-
voor werd gestreefd naar eenvormigheid in bijvoorbeeld de lay-
out en de vitrinekasten, die werden voorzien van een aangepaste 
duiding in 4 talen. er werd echter ook een hedendaagse evocatie 
gerealiseerd, die de bezoeker een beeld moet geven van enkele 
aspecten die de cultus van sint-Hermes in deze crypte vorm ge-
ven. zo zie je originele en eigentijdse illustraties maar ook voor-
werpen zoals de waag en het registratieboek voor de pelgrims, 
het zogenaamde “zottenboek”. al deze zaken werden speciaal 
voor deze herinrichting vervaardigd.

aangezien de Crypte een toeristische trekker is voor ronse en de 
Vlaamse ardennen, werd er bewust gekozen om het project van 
meet af aan professioneel aan te pakken. alle informatie wordt 
in 4 talen voorzien (n-f-e-d). de basisinfo wordt gebracht via inf-
opanelen. de audiogids biedt de bezoeker dan weer meer gede-
tailleerde informatie. de audiogidsen zijn ook in 4 talen beschik-
baar. de Crypte is gratis te bezoeken voor elke ronsenaar.

Must - Museum voor textiel
Hoezeer ronse sedert de helft van de 19de eeuw dan weer met 
textiel verweven is, merk je meteen in het museum voor textiel, 
het must. dit museum toont het productieproces van grondstof 
tot afgewerkt product. Je vindt het in de oude textielfabriek ‘Cam-
bier-robette’ in de Hoge mote.
tickets te verkrijgen bij de dienst toerisme. toerisme ronse be-
schikt daarbij ook over educatieve projecten die een bezoek voor 
groepen en klassen tot een aangename en leerrijke ervaring ma-
ken.

Must Werken - Museum voor textiel
Het must - museum voor textiel - kwam in 2006 tot stand. Het 
wil de rijke textielgeschiedenis van ronse van 1850 tot heden in 
al zijn facetten belichten. Het museum werd ondergebracht in de 
oude textielfabriek ‘Cambier-robette’, een zijvleugel van de Hoge 
mote. de bezoeker krijgt een beeld van de diverse stadia van het 
verwerken van grondstof tot en met het afgewerkt product. zo 
kan men er de afdelingen grondstoffen, voorbereiding en weve-
rij bezichtigen, evenals het labo, het atelier van de meestergast 
en de stoommachine, allemaal aspecten die een wezenlijke rol 
speelden in de textielindustrie. daarnaast komen sociale aspec-
ten zoals lonen, kinderarbeid en ontstaan van de vakbonden aan 
bod. Het paradepaardje van het must is ongetwijfeld de weverij, 
waar de bezoeker een overzicht krijgt van de technische evolutie 
in deze sector tussen 1900 en 2000, en wel aan de hand van een 
40-tal getouwen in werkende staat. Van een uniek levend mu-
seum gesproken.
Het must is gratis te bezoeken voor elke ronsenaar.

Must Wonen - afdeling wonen
wegens inventarisatie van de collectiestukken van het must-
wonen is deze afdeling van het museum gesloten zijn voor het 
publiek. 

De Smaakkaart
deze lekkernij trakteert je op een stadswandeling in ‘de Vrijheid’ 
waarbij proeven centraal staat. in dit erfgoedkwartier in de bin-
nenstad, dat nu volledig heringericht wordt kan je met je smaak-
kaart van woensdag tot zondag wandelen. de smaakkaart bevat 
zes smaakbonnen die je trakteren op buuntsies, een aperitief  
’t ronsenaarke, kaas en mosterd uit ronse, een italiaans hapje, een 
zoete hap en een ronsisch bier naar keuze. de smaakkaart kost  
€ 15 en is te koop bij de dienst toerisme.

Toerisme Ronse: Virtual  
reality en panoramatoren
de dienst toerisme heeft opnieuw een vaste stek in de Hoge mote! 
Het toeristisch infokantoor is centraal gelegen in het historisch 
centrum en is veel meer dan een toeristisch onthaalpunt, er is een 
hedendaags grensverleggend belevingscentrum aan gekoppeld. 
de historische site werd grondig gerestaureerd en omgetoverd 
tot een erfgoedparel met verrassende hedendaagse accenten. de 
perfecte start om met vrienden en/of familie op stads- of regiover-
kenning te gaan.
aan de hand van interactieve panelen, luisterverhalen, filmpjes 
en virtual reality kunnen bezoekers meer ontdekken over sint-
Hermes, de ontwikkeling van ronse en textiel en Vlaanderens 
mooiste landschap. ook een aantal stadsvernieuwingsprojecten 
worden hier in de kijker gezet. de Hoge mote had al drie torens, 
met een vierde panoramatoren is het uitzicht compleet.

Het infokantoor is van maart tot en met november 7/7 open. naast 
de belangrijke onthaalfunctie heeft toerisme ronse nog een aan-
tal andere belangrijke taken: reservatie van groepsuitstappen, 
beheer van het must-museum voor textiel en sint-Hermescrypte, 
coördinatie gidsenwerking, nieuwe toeristische producten ont-
wikkelen, promotie voeren, toeristische publicaties verzorgen, 
streekgastronomie promoten, ondersteunen toeristische mani-
festaties, enzovoort.

Openingsuren Toerisme Ronse en belevingscentrum
•  Van 1 maart tot 30 september: 

weekdagen van 10 tot 17 u. 
weekend/feestdagen van 10 tot  17 u.

•  Van 1 oktober tot 30 november: 
weekdagen van 10 tot 17 u. 
weekend/feestdagen van 14 tot 17 u.

•  Van 1 december tot 28 februari: 
weekdagen van 10 tot 16 u. 
weekend / feestdagen: gesloten 
gesloten op 26 december en 2 januari

Openingsuren Crypte (Hermesstraat te Ronse)
Het ganse jaar door te bezoeken onder begeleiding van een gids
individuele bezoeken:
•  Van 1 maart tot 30 september: 

dinsdag tot zondag en op feestdagen van 10  tot 17 u. 
maandag gesloten

•  Van 1 oktober tot 30 november: 
weekend / feestdagen van 14 tot 17 u.

• Van 1 december tot eind februari: gesloten

Openingsuren Must (Museum voor textiel)
Het ganse jaar door te bezoeken onder leiding van een gids.
individuele bezoeken:
•  Van 1 maart tot 30 september: 

dinsdag tot zondag en op feestdagen rondleidingen om 15.30 u. 
maandag gesloten

•  Van 1 oktober tot 30 november: 
weekend/feestdagen rondleiding om 15.30 u.

• Van 1 december tot eind februari: gesloten

Je kan terecht bij de dienst toerisme voor:
• groepsuitstappen in ronse en omgeving
• geleide stadswandelingen
• educatieve projecten in ronse
• rondleidingen in het must en Crypte
• toeristische manifestaties
• speurtocht voor kinderen: ‘rosalie is jarig’
• Creepy Crypte spel, kindvriendelijk parcours in de Crypte.

Verkoop van:
• diverse toeristische publicaties
• Postkaarten
• gastronomische manden
• Home-made textielartikelen
• ronsische Buuntsies en Lekki’s van spekkie
• geschenkartikelen van ronse
• fiets-, wandel- en andere routes
• de smaakkaart
• Cadeaucheques

Gratis brochures van:
• Vlaamse ardennen
• oost-Vlaanderen
• Vlaanderen Vakantieland
• toeristische attracties en musea van België
• Picardisch wallonië

dienst toerisme en belevingscentrum Ronse 
en de Vlaamse ardennen
Hoge Mote - De Biesestraat 2
9600 Ronse
T: 055 23 28 16
E: toerisme@ronse.be
W: www.visitronse.be
Facebook: Toerisme Ronse

ontdek ronseontdek ronse
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Politie Ronse
de politiezone ronse telt 58 politiemensen. zij staan dagelijks 
in voor het opvolgen van klachten en aangiften, verstrekken van 
informatie, uitvoeren van dringende interventies, voeren van ge-
rechtelijke onderzoeken, waken over de verkeersveiligheid, de 
wijkpolitie en beheren van evenementen. zij worden bijgestaan 
door 14 burgerpersoneelsleden voor ondersteunende taken.

openingsuren commissariaat: elke dag van 8 - 20 u.
Politiekegevangenenstraat 14 - 9600 Ronse
T: 055 33 70 33 - F: 055 33 70 00
E: info@pzronse.be

 www.lokalepolitie.be/5427
 https://nl-nl.facebook.com/politie.ronse/

Dringende hulp nodig?
Je belt naar de noodnummers 100 of 101 of 112. naar welk nummer 
je ook belt, deze worden beantwoord door dezelfde noodcentrale 
in gent. Vanuit de noodcentrale wordt de juiste hulpdienst ge-
dispatcht om de zaak af te handelen. indien de noodcentrale de 
politie dispatcht, komt er zo snel als mogelijk een politieploeg ter 
plaatse.
Je kan het noodnummer bellen voor volgende zaken:
• bij brand (100)
• bij ernstig ongeval met gewonden (100 of 101)
• bij dringende hulp van medische aard (100)
• je bent getuige of slachtoffer van een inbraak (101)
• je merkt een verdachte toestand op (101)

Het is van belang om te weten dat elke nodeloze (niet-dringende) 
oproep naar de hulpdiensten, tot gevolg heeft dat een urgentie-
ploeg belast wordt met een opdracht die eigenlijk niet voor hen 
bestemd is. dit kan in het slechtste geval leiden tot situaties waar-
in geen noodhulp beschikbaar is voor ‘echte’ noodgevallen!

indien je een dringende oproep hebt, is het aan te raden dat je die 
ook meteen doet. de politie maakt het al te vaak mee dat inwo-
ners een paar uur wachten vooraleer ze bv. verdachte handelin-
gen melden bij de politie. gebruik nooit onze facebookpagina of 
e-mailadres om dringende noodsituaties te melden! deze kana-
len worden niet-permanent opgevolgd!

HULP NODIG, maar niet-dringend?
Je kan ons bereiken via verschillende kanalen:
•  Je biedt je aan op het onthaalpunt in het commissariaat (7/7 

open tussen 8 en 20u.);
•  Je belt ons op het algemene nummer 055 33 70 33. Je komt 

terecht op het onthaalpunt. deze telefoon wordt enkel beant-
woord tussen 8 en 20u. (7/7). indien je buiten deze uren naar dit 
nummer belt, word je doorgeschakeld naar het noodnummer 
101.

Voorbeelden van niet-dringende hulp zijn:
•  Je wenst aangifte te doen van een diefstal/verlies van documen-

ten (rijbewijs, inschrijvingsbewijs, identiteitskaart …)

•  Je wenst aangifte te doen van een misdrijf dat niet ter plaatse 
vastgesteld kan worden (oplichting via internet …)

• diefstal van een fiets
• …
•  Voor bepaalde zaken kan je een elektronische aangifte doen via 

Police on web (www.police-on-web.be):
- aanvraag vakantietoezicht 
- (Brom)fietsdiefstal 
- winkeldiefstal 
- Vandalisme / graffiti

Contactpersonen en verantwoordelijkheden
Korpschef:  Patrick Boel - 055 33 70 40
Personeel en logistiek:  sara-ann Legrand - 055 33 70 50
evenementen & intern toezicht:  dirk de Jonghe - 055 33 70 18
interventie/onthaal:  Hans Haustraete - 055 33 70 51
wijkcoördinator:  didier Batailde - 055 33 70 10
recherche:  Peter machtelinckx - 055 33 70 46
wapenvergunningen:  stefaan decouvreur - 055 33 70 47
rekrutering:  Hans Haustraete - 055 33 70 51
slachtofferbeleid:  sara-ann Legrand - 055 33 70 50
Buurtinformatienetwerken:  robert massez - 055 33 70 20

Je wijkinspecteur
om zichtbaar en aanspreekbaar te zijn, gaan zij in het centrum 
meestal te voet of nemen ze de fiets. in de buitenwijken verplaat-
sen zij zich ook met de auto of met de motorfiets.
de inspecteurs Kurt Bullens, Lydia Polet, steven Vanderkimpen, 
geert Vandenbossche, Yves debuysscher, Xavier Blommaert en 
frederik Leroy hebben elk hun wijk. Hiernaast vind je je wijkin-
specteur met de straten van hun wijk.

Wil je je wijkinspecteur spreken?
de wijkinspecteur is niet permanent aanwezig in het commissa-
riaat. in de praktijk is deze vaak beschikbaar tussen 7.30 - 17 u., 
soms ook tijdens weekends en/of op feestdagen, afhankelijk van 
de periodes waarop het maatschappelijk leven in de betreffende 
wijk zich afspeelt. om een nodeloze verplaatsing te besparen, is 
het daarom beter om een afspraak te maken. Je wijkinspecteur 
zal je dan contacteren voor een gesprek op het commissariaat of 
bij je thuis. de wijkdienst is bereikbaar via het centraal nummer 
van de politiezone: 055 33 70 33.

Ken je je wijkinspecteur nog niet?
Via hun website vind je snel wie je wijkinspecteur is  
(www.lokalepolitie.be/5427/contact/je-wijk) en vind je er zijn of 
haar contactgegevens. de wijkpolitie valt eveneens te bereiken 
via wijkpolitie@pzronse.be . 
Je kan bij de wijkinspecteur terecht voor volgende zaken:

• buurgeschillen
• woonstvaststellingen of –afschrijvingen
•  beperkte, niet-dringende inbreuken (afval, langdurig hinder-

lijk geparkeerde voertuigen …)
• …

Yves Debuysscher: Barreelstraat / Blauwesteen / 
Boontjesstraat / Bossenberg / Clementine de niestraat /  
Coq Battant / europastraat / geraardsbergenstraat / 
germinal / Hendrik Consciencestraat / Jagersstraat / 
Jean monnetstraat / Kattemolenstraat / 
Kersenstraat / Klein frankrijk /  
Konrad adenauerstraat /  
Linde / Lorettestraat / 
maagdenstraat / matersveld /  
mgr. Beylsstraat / 
nachtegaalstraat / 

ninoofsesteenweg / ninovestraat / ooststraat / oscar 
delghuststraat / Papekouters / Paul-Henri spaakstraat /  
robert schumanstraat / rodekruisstraat / rotterij / 
schoonboeke / slagkotstraat / stijn streuvelsstraat /  
ter guchten / Verbrandenbosstraat / Victor Hugostraat /  
waaienberg / waatsbrugstraat / wandelpad / 
watkynestraat.

Kurt Bullens: arthur van 
schamelhoutstraat / 
Bereidersstraat / Blokstraat /  
Cyriel Buyssestraat / 
delouvroykoer / eikelstraat / elf 
novemberstraat / emmanuel Hielstraat /  
fiertelmeers / gasmeterstraat / groeneweg / Hof 
geenensstraat / Kapellestraat / Kruisstraat / Langehaag /  
molekensstraat / noordstraat / oscar thomaesstraat /  
opgeëistenstraat / oudestraat / remi van 
Caeneghemstraat / schaffendal / schavaart /  

spinessenberg / spinstersstraat / stynskoer / Victor Lagachestraat / 
Voorzienigheidsstraat / Vlamingenweg / zandstraat / zonnestraat.

Geert Vanden Bossche: aatstraat / achturenstraat / 
adolphe Hullebroeckstraat / albert demanezstraat / 
Brokelaerestraat / Cachette Pierrette / deurnemeers / 
deurnestraat / edmond Picardlaan / elzeelsesteenweg /  
ernest solvaystraat / gebroeders Van eyckstraat / 
georges dumontstraat / georges eeckhautsquare /  
georges eeckhautstraat / Hector denisstraat / 
Hoogdeurnestraat / isidoor opsomerstraat / Joseph 
wautersplein / Kleine Heide / Langeweg / maquisstraat /  
Pieter Paul rubensstraat / raafstraat / rode 
Broekcstraat / scheldekouter / stooktstraat / temseveld / 

tombele / Vinkenstraat / weerstandstraat / wodecqstraat / zonnebloemstraat.

Xavier Blommaert: abel regibostraat / alphonse 
renardlaan / antonia depoorterplein / auguste 
delfossestraat / Beekstraat / Berg ten Houte (schorisse)/ 
Boekzitting/ Borrekensstraat / Bosrede /  
Bosweg / Braambosstraat / Breucq / Broeke/ Bruul /  
Kammeland/ dammekensstraat / dejonghekoer / 
drieborrebeekstraat / edmond Van Beverenplein /  
edouard Jolystraat / eksterstraat / fortuinberg /  
gebroeders dopchiestraat / geerstraat / grote 
Bergkouter / Hemelberg / Hogerlucht / Holleweg /  
Houtstraat / Hul / Hulstken / ijsmolenstraat / 

Jablonecstraat / Jacob Van arteveldestraat / Kafhoek / Kanarieberg / Karel 
Lodewijk Ledeganckstraat / Kastanjestraat / Kleine Bergkouter/ Klevestraat /  
Koekamerstraat / Landenbourgstraat / Libbrechtstraat / mahautveld / 
maneschijn / muziekbosstraat / norensstraat / ommegangstraat / Populierstraat / 
Prolstraat / rijkswachtdreef / ruddersveld / sandwichstraat / savooistraat / 
schorissesteenweg / sint-Pietersbosstraat / sint-ambrosiusstraat / stefaan 
modest glorieuxlaan / ten Bergestraat / trogstraat / Vuurkruisenstraat / 
wijngaardstraat / wilgenstraat / winkelveldeke / wolvestraat.

Steven Vanderkimpen: albert Van de Puttestraat / 
Bakkereelstraat / Baremeers / Berchemsesteenweg / 
Bierinkstraat / Biest / Bremstraat / Camille Lemonierlaan / 
César snoecklaan / Constantin meunierstraat / 
Coolstraat / de mérodestraat / delplanquettestraat /  
doorniksesteenweg / drielindenstraat / edmond 
Puissantstraat / eisdale / engelsenlaan / fernand 
duboisstraat / floréal / folderstraat / georges 
de myttenaerestraat / gustave royerslaan / 
Hersenplank / Hof merrystraat / Hotondstraat / 
ives-sabin maghermanlaan / Karnemelkbeekstraat / 

Kasseiweg / Klijpestraat / Langeveld / Lentestraat/ Leuzesesteenweg / Louis 
Vangrootenbruelstraat / malaise / modeste de noyettestraat / moortelstraat /  
mussenstraat / nieuwe Pontstraat / ossestraat / oude doorniksesteenweg /  
oude Leuzesesteenweg / oude Pontstraat / Paillaertcamp / Pont moulin / 
Pontstraat/ riekestraat / rode mutslaan / ronsemeers / rozenaaksesteenweg /  
saint-sauveurstraat / scherpenberg / steenveldstraat / sterrestraat / triburie / 
Victor Hortastraat / Viermaartlaan / walenweg / weidestraat / zomerij.

Lydia Polet: abeelstraat / antoon Van dyckstraat / 
armand demeulemeesterstraat / auguste Payenstraat /  
Barasteegje / Beukenlaan / Charles de gaullestraat /  
Charles Vandendoorenstraat / Clariststeegje / 
Collegestraat / Coupl’ Voie / david teniersstraat / 
devoskoer / ephrem de malanderplein / fostierlaan /  
frédéric Bruneellaan / gefusilleerdenlaan / 
georges desmetstraat / gomar Vandewielelaan / 
guido gezellestraat / gyselincksteegje / Hermes 
Van wynghenestraat / ijzerstraat / Jean-Baptiste 
dekeyserstraat / Jean-Baptiste guissetplein / Joseph 

ferrantstraat / Jules Bordetlaan / Kerkplein / Koningin astridplein / Léopold 
sturbautstraat / Louis Pasteurlaan / molendam / nieuwebrugstraat /  
nijverheidsstraat / olifantstraat / oudstrijderslaan / ovide decrolylaan /  
Pierre d’Hauwerstraat / Poermagazijnstraat / Politiekegevangenenstraat /  
Portoisstraat / stationsstraat / willocqsteegje / winston Churchillplein / 
zuidstraat.

Frederik Leroy: adolf demetsstraat / aimé delhayeplein / 
albert massezstraat / alexandre-Louis Vanhovestraat / 
anseelestraat / Begijnhofstraat / Bredestraat / Cypriaan 
de rorestraat / de Biesestraat / elzelestraat / ephrem 
delmottestraat / fabriekstraat / florent devosstraat / 
franklin rooseveltplein / grote marijve / grote markt /  
Hoogstraat / Hospitaalstraat / Jan van nassaustraat /  
Jean-Baptiste mouroitplein / Kaatsspelplein / 
Kasteelstraat / Kegelkaai / Kleine marijve / Kleine markt /  
Loozebeekstraat / marcel Lermusiaukerf / napoléon 
annickstraat / neerhofstraat / oswald Ponettestraat /  

oude Vesten / Parkstraat / Peperstraat / Priestersstraat/ ruyffelaerekoer / 
schipstraat / sint-Cornelisstraat / sint-martensstraat / sint-Hermesstraat /  
sint-Pietersnieuwstraat / snoecksteegje / spillegem / théodule Canfijnstraat /  
Veemarkt / Verlorenstraat / watermolenstraat / wijnstraat /  
zénobe grammestraat / zwartezustersstraat.
 

Heb je nog een andere vraag voor de politie?
neem eerst even een kijkje op de website (http:// 
www.lokalepolitie.be/5427). de kans is groot dat je daar al een 
eerste antwoord op je vraag vindt. ook de facebookpagina van 
de politie www.facebook.com/politie.ronse is in die zin zeker de 
moeite waard! indien je vraag onbeantwoord blijft, stuur je een 
e-mail naar info@pzronse.be of bel je op het algemeen nummer 
055 33 70 33. we benadrukken nogmaals dat het niet de bedoeling 
is dat je dringende zaken via mail meldt!
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Brandweer
Noodnummer = 112
De brandweer kan opgeroepen worden voor:
• brandbestrijding
• hulpverlening bij ontploffing
• bevrijding van een onder puin of afbraak bedolven persoon
• bevrijding van een onder of in een voertuig geklemde persoon
• ophalen van een persoon uit put, kanaal, vijver, riool enz.
•  opruimen van een belemmering op de openbare weg, waarbij 

gevaar voor personen of goederen bestaat
•  leegpompen van een kelder ingevolge overstroming of lekkage 

aan de waterleiding die onder de openbare weg geïnstalleerd is
• interventie bij overstroming of ramp
•  onschadelijk maken of vernietiging (eventueel met medewer-

king van een imker) van wespen- en bijennesten of zwermen die 
gevaar meebrengen voor personen.

naast deze dringende interventies wordt de brandweer ook in-
geschakeld voor adviesverstrekking in het kader van de brand-
preventie. 
waterleveringen gebeuren enkel in opdracht van de watermaat-
schappij FARYS.
de meeste tussenkomsten van de brandweer voor dringende 
interventies zijn gratis. Voor pompwerken, waterleveringen, het 
onschadelijk maken van een wespennest, het verstrekken van 
advies inzake brandpreventie e.d. wordt wel een vergoeding ge-
vraagd, vermeld in een door de gemeenteraad goedgekeurd re-
tributiereglement. meer info op www.ronse.be & www.bvlar.be.

Wespennesten
meer informatie voor het verdelgen van wespennesten kan je vin-
den op www.bvlar.be of bel naar het nummer: 055 60 82 41

Zonale werking
de brandweerkorpsen zijn ingedeeld in brandweerzones. de 
brandweerpost ronse is ingedeeld in de brandweerzone “Vlaam-
se ardennen”, samen met volgende gemeenten: Brakel, Herzele, 
Horebeke (zonder brandweerkorps), Kluisbergen, Kruishoutem, 
maarkedal (zonder brandweerkorps), oudenaarde, sint-Lievens-
Houtem, wortegem-Petegem (zonder brandweerkorps), zingem 
(zonder brandweerkorps), zottegem en zwalm (zonder brand-
weerkorps).  

Personeel - aanwervingen
de brandweerdienst is 24u/24u beschikbaar om mensen en goede-
ren in nood te helpen. daarom wordt het vrijwillig brandweerperso-
neel ingedeeld in een ploegenstelsel. de post ronse is ingedeeld in 
3 pelotons; elk peloton neemt 1 week de wacht waar. de weekdienst 
start op dinsdagavond om 19.30u. met een peloton-oefening.
de Brandweerzone Vlaamse ardennen en in het bijzonder 
de post ronse is steeds op zoek naar gemotiveerde vrijwil-
ligers om als hulpverlener-brandweerman in dienst te ko-
men. Kandidaten kunnen verdere informatie verkrijgen op 
onderstaand adres, op de website van de zone www.bvlar.be 
of op de website van de Civiele Veiligheid www.civieleveiligheid.be.
Vooraleer je kandidaat te kunnen stellen  als brandweerman, moet 
een federaal geschiktheidsattest behaald worden. deze testen wor-
den uitgevoerd in een Provinciale Brandweerschool. meer info hier-
omtrent kan ook bekomen worden in de lokale post van ronse of 
op bovengenoemde websites.

Opleiding
tijdens de stage ter voorbereiding van het effectief in dienst tre-
den als brandweerman, moet een cursus brandweerman gevolgd 
worden aan de Provinciale Brandweerschool. in oost-Vlaanderen 
is dit vzw PauLo (www.paulo.be). deze opleiding omvat zowel the-
orie, maar vooral veel praktijk. 
om te bevorderen binnen het korps kunnen nog andere opleidin-
gen binnen de Provinciale Brandweerschool gevolgd worden. zich 
verder specialiseren in bepaalde takken, zoals materieel en voer-
tuigen, duiker, gaspakdrager, iCt… is zeker aan de orde.

Voor interventies: bel 112

administratief adres: 
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen,
Bedrijvenpark Coupure 21 - 9700 Oudenaarde.
T: 055 31 15 60 - W: www.bvlar.be

Brandweerpost Ronse:
Verantwoordelijke van de post: Kapitein Philippe Vanden Hole
Brandweerkazerne: Veemarkt 28 - 9600 Ronse
T: Administratie (tijdens de kantooruren): 055 31 15 60
E: ronse@bvlar.be

Gemeenschapswachten
er zijn 3 gemeenschapswachten aan het werk in ronse. zij heb-
ben een belangrijke preventieve functie. de gemeenschapswach-
ten controleren dagelijks een deel van ronse. zij letten daarbij op 
allerlei onregelmatigheden zoals zwerfvuil, kapotte verkeersbor-
den, verzakkingen in voetpaden of in het wegdek. zij leggen pro-
blemen vast op foto en geven ze door aan de betrokken stads-
diensten, die op hun beurt het probleem ter plaatse aanpakken.

Sensibiliseren
de gemeenschapswachten hebben ook een sensibiliserende 
functie. ze spreken mensen aan over foutparkeren, overlast door 
hondenpoep, het correct opvolgen van de reglementering in ver-
band met de diftar-containers of onkruid op het voetpad. 
wil je mensen die hun hond uitlaten zelf vragen geen honden-
poep achter te laten voor je deur? dan kan je aan het onthaal van 
het stadhuis een sticker afhalen. 

Meldingen
Je kan de gemeenschapswachten altijd aanspreken als je vragen 
hebt over veiligheid of overlast en als je ergens melding van wilt 
maken. Je probleem wordt dan genoteerd en de gemeenschaps-
wacht speelt het door aan de juiste stadsdienst. om een melding 
te maken bv. over sluikstort in je straat, een omgevallen verkeers-
bord of een verstopte riool, kan je het elektronische meldingsfor-
mulier op de website gebruiken of het formulier achteraan dit 
magazine.

Fietsregistratie
drie keer per jaar kan je, als inwoner van ronse, gratis je fiets la-
ten merken door de gemeenschapswachten. dit gebeurt voor-
aan in het stadhuis, tussen 9.30 en 11.30 u. om organisatorische 
redenen is het noodzakelijk om je hiervoor in te schrijven via  
www.ronse.be. onder de rubriek ‘welzijn’ vind je onder ‘preven-
tie’ een blokje ‘fietsgravering’. daar kan je het webformulier in-
vullen. wie geen toegang heeft tot internet, kan terecht in de 
bibliotheek, de buurtcentra of aan het onthaal van het stadhuis. 
Breng je identiteitskaart mee naar de fietsregistratie. de ge-
meenschapswacht brengt namelijk op je fiets een label aan met 
je rijksregisternummer, dat direct verhardt in de fiets en dus niet 
meer te verwijderen valt.
de fietsregistraties in 2019 vinden plaats op volgende zaterdagen:

26 januari 2019
25 mei 2019
28 september 2019

Gemeenschapswachten
Grote Markt 12 - 9600 Ronse
T: 055 23 28 26 - E: preventie@ronse.be
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BIN Klijpe Coördinator: Luc Collet
 0475 55 50 27 - binklijpe@gmail.com
BIN Decroly Coördinator: Patrick Vanavermaete
 055 21 52 53, 0498 35 93 43 - bindecroly@gmail.com
BIN gemandateerden Lokale Politie Ronse robert massez, 
 erwin anckaert, Hendrik Hubau 
 055 33 70 33
Preventieambtenaar stad Ronse Hilke Van gijsel
 055 23 28 26 - preventie@ronse.be

Communicatie
de informatie-uitwisseling gebeurt via een Bin-foon systeem, via 
mail en via een 3-maandelijks krantje Binieuws, met verslagge-
ving van de werking en preventieve tips.

Hoe kan je zelf zo’n BIN opstarten?
Ben je ook geïnteresseerd in de buurtinformatienetwerken, neem 
dan gerust contact op met de politie-gemandateerden of de pre-
ventieambtenaar. zij zullen je alle nodige uitleg geven en je even-
tueel ondersteunen bij de opstart.

Meer info?
Voor meer info kan je terecht op www.buurtinformatienetwerken.be  
en www.binronse.be 

Halt aan inbrekers
inbraakpreventie is zeker een goede zaak! ongewenst bezoek van 
inbrekers kan je mee helpen voorkomen. soms is het voldoende 
om je gewoontes te veranderen of goedkope maatregelen te 
nemen. de diefstalpreventieadviseurs van de Lokale Politie kun-
nen je hier bij helpen. op afspraak komen ze langs bij je thuis en 
geven gratis advies en tips over hoe je je woning kan beveiligen. 
indien je langere tijd afwezig bent kan je gratis een afwezigheids-
toezicht aanvragen (zie www.ronse.be). geef oplichters geen kans. 
Laat geen onbekenden zomaar in je woning. Vraag politie, brand-
weer, meteropnemer etc. steeds naar hun dienstkaart en contro-
leer deze goed. een eerlijk iemand heeft hier geen probleem mee. 
Laat je niet bedriegen, onderscheid echt van nep!

Meer informatie bij de Lokale Politie:
Inspecteur Hendrik Hubau - T: 055 33 70 33

Preventie 
Grote Markt 12 - 9600 Ronse
T: 055 23 28 26 - E: preventie@ronse.be

Preventiedienst
de dienst Preventie ontwikkelt projecten en acties om te voor-
komen dat mensen slachtoffer worden van criminaliteit of over-
last. deze projecten worden uitgewerkt in nauwe samenwerking 
met andere diensten zoals o.a. politie. iedereen kan hier terecht 
met vragen over veiligheid en preventie, zoals inbraakbeveili-
ging, buurtinformatienetwerken, diefstalpreventie, drugpreven-
tie, jeugdcriminaliteit enz. Belangrijke partners zijn jeugddienst, 
sportdienst, dienst diversiteit, politie, opbouwwerk, sociaal Huis, 
scholen en CLB’s. samen wordt gewerkt aan een beleid dat ge-
richt is op het verhogen van het veiligheidsgevoel en zoekt men 
een antwoord op bestaande en nieuwe criminaliteits- en overlast-
fenomenen. de preventieambtenaar maakt o.a. deel uit van de 
preventieraad, de zonale Veiligheidsraad en de provinciale com-
missie criminaliteitspreventie. 

JORES-project
Het Joresproject (Jongeren en ouders voor respect op straat) zit 
ook onder de vleugels van de preventiedienst. dit project bestaat 
uit een jongerencoach en enkele vrijwilligers. in het caseteam zit-
ten naast de preventiedienst ook de dienst diversiteit, de 2 CLB’s, 
het sociaal Huis, Caw Kompas en de Lokale Politie. dit project is 
er voor de jongeren en hun ouders maar tegen overlast op straat.

BIN-werking
Wat is een BIN?
een buurtinformatienetwerk (Bin) is een voorbeeld van hoe bur-
gers, stadsbestuur en politie kunnen samenwerken aan veiligheid.
een Bin is:
-  een gestructureerd samenwerkingsverband van burgers in een 

bepaalde wijk of buurt
-  onder leiding van een coördinator (een bewoner van deze wijk 

of buurt)
- in overleg en samenspraak met de politiediensten en overheid
- wederzijdse informatie-uitwisseling

Is dit duur?
neen, zeker niet! de grootste kosten worden gedragen door de 
preventiedienst. de communicatiekosten van de Bin-berichten 
worden betaald door de Bin’s zelf. momenteel vraagt elke coör-
dinator 5 euro per jaar per gezin dat deel uitmaakt van het buurt-
informatienetwerk. dit bedrag is voldoende om deze kosten te 
betalen en is haalbaar voor iedereen die samenwerken aan vei-
ligheid belangrijk vindt. niet enkel het veiligheidsaspect is be-
langrijk in een Bin, het is opmerkelijk dat de sociale cohesie sterk 
vergroot in wijken waar een Bin is. dit is vooral te danken aan 
de coördinatoren en de stuurgroepen van de huidige Bin’s van 
ronse. zij zorgen ervoor dat de buurtbewoners elkaar kunnen 
ontmoeten tijdens leuke activiteiten zoals een nieuwjaarsdrink, 
glühweinavond, haloweenwandeling, barbecue enz.
de ondersteuning van deze Bin’s gebeurt bij politie door de 
gemandateerden: robert massez, erwin anckaert en Hendrik 
Hubau. de preventieambtenaar staat in voor de praktische orga-
nisatie en is de contactpersoon voor het stadsbestuur.

BIN’s in Ronse
BIN –Z (UdH) Coördinator: Ludwig de tandt
 0474 42 43 57 - ludwigdetandt@base.be
BIN Kleve Coördinator: marnix Catry 
 0495 64 65 82 - marnix.catry@telenet.be
BIN Germinal Coördinator: José terras
 0478 39 15 95 - bingerminal@outlook.com
BIN Europa Coördinator: Jan gistelinck
 0474 60 74 99 - bineuropa@yahoo.com
BIN Sparta Coördinator: ivan Callens
 0486 95 86 29 - Callens.ivan@telenet.be
BIN Stadstuin  Coördinator: muriel Vandenhove
 055 61 34 75 - bin.stadstuin@hotmail.com
BIN bedrijven Coördinator: dirk Vanalderwereldt
 055 20 88 86, 0475 71 90 38 
 Vanalderwereldt-interieur@telenet.be - info@fild.be
BIN Art Deco Coördinator: stefaan Vansieleghem
 0473 59 02 15 - Bin.art.deco@live.be
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Cel kinderopvang
tot deze cel behoort:
-  de voor- en naschoolse kinderopvang (BKo) = tijdens de school-

periodes
-  initiatief Buitenschoolse kinderopvang (iBo) = tijdens schoolva-

kantieperiodes “de Pimpompuulekies”
-  het beheer van de website kinderopvang

Cel energie
wanneer je schulden hebt bij een commerciële leverancier (elec-
trabel, nuon, Luminus...) kan je dossier doorgegeven worden aan 
de sociale leverancier, fLuVius genaamd. samen met jou en ea-
ndis wordt er gezocht naar een oplossing voor het afbetalen van 
je schulden.

Zitdagen in het Sociaal Huis
naast de verschillende cellen, wordt het sociaal Huis bijgestaan 
door meer gespecialiseerde diensten die er een zitdag houden. 
de zitdag van de juridische eerstelijnsbijstand werd stopgezet 
maar mensen kunnen steeds terecht bij een pro-deo advocaat te 
ronse of bij de Commissie van Juridische Bijstand (CJB) in ou-
denaarde,
elke dinsdag en donderdag tussen 10 en 12 u. kan je je aanmelden 
in het Justitiehuis, Lappersfort 1 te oudenaarde. zij zijn ook telefo-
nisch bereikbaar op het nummer 055 31 21 44 of via 
justitiehuis.oudenaarde@just.fgov.be 

Huurdersbond
elke maandag van 14 tot 16 u.
FOD Sociale zekerheid
elke 3e dinsdag van de maand van 11 tot 12 u.
Pensioenzitdagen
naast de pensioendienst op het sociaal Huis (elke dag open van 
8.30 tot 11.30 u.) is er maandelijks nog een zitdag van de inspec-
teurs van de pensioendiensten rVP, rsVz / inasti. deze laatste is 
ook toegankelijk voor niet-inwoners van ronse.
•  werknemerspensioenen + igo (fPd): iedere 2e dinsdag van de 

maand van 9 tot 11 u. in het sociaal Huis.
•  Pensioenen zelfstandigen: nederlandstalige (rsVz) en fransta-

lige dossiers (inasti): iedere 2e dinsdag van de maand van 9 tot 
11 u. in het sociaal Huis.

Sociale huisvestingsmaatschappij de Nieuwe Haard
op afspraak elke 1ste donderdag van 10 tot 11.30 u.
overzicht van de dienstverlening :
- inschrijving nieuwe kandidaten
- begeleiding wachtende kandidaten, actualisatie
- huurachterstalbemiddeling
- jaarlijkse huurprijsherziening
- leefbaarheidsproblemen
Vlaams Woningfonds
elke woensdag op afspraak (tel 09 222 03 94)
Palliatief Netwerk 
netwerk Levenseinde vzw, sint-walburgastraat 9, 9700 ou-
denaarde
www.netwerklevenseinde.be
zitdag in de Hoge winde: elke eerste vrijdag van de maand tus-
sen 9.30 en 11.30 u. 
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg 
Centrum geestelijke gezondheidszorg verleent professio-
nele hulp voor 60 plussers met psychische problemen. elke 
1ste dinsdag van de maand houden ze in de Hoge win-
de, Bredestraat 256 te ronse een zitdag of komen ze aan 
huis. Voor meer informatie kan je terecht op het nummer  
078 15 55 70 of via hilde.vanmele@zov.be. 

Kansenpas
wie over beperkte financiële middelen beschikt kan in het so-
ciaal Huis een kansenpas aanvragen. met dit attest kan je tegen 
verlaagd tarief een middagmaal krijgen in het sociaal restaurant. 
wanneer je aan de voorwaarden voldoet, kan je ook een attest 
aanvragen om je aankopen te doen bij de sociale Kruidenier Ka-
boes of kledij aan te kopen bij auxilior.

Adressen:
-  de sociale Kruidenier, spinstersstraat 36 te 9600 ronse. 

t: 055 45 66 64
-  sociaal restaurant de Pepermolen, Peperstraat 8 te 9600 

ronse. 
t: 055 23 24 56

-  tweedehandswinkel auxilior 2000, Kegelkaai 9 te 9600 ronse. 
t: 055 20 66 71

Socio-culturele participatie
Het sociaal Huis kan ook een tussenkomst verlenen in je sociale, 
culturele en sportieve activiteiten. na een sociaal en financieel 
onderzoek kan er een tussenkomst in bv. je abonnement of lid-
maatschap verleend worden.

sociaal Huis
Oscar Delghuststraat 62 - 9600 Ronse
T: 055 23 28 54 - sociaalhuis@ocmwronse.be

Woonzorgcentrum  
De Linde
Het woonzorgcentrum de Linde is erkend voor 152 bewoners. Het 
wil een nieuwe thuis creëren voor bejaarden die niet meer zelf-
standig kunnen wonen. streefdoel is om een open leef-, woon- en 
zorgcentrum te zijn waar men waardig kan leven, met het nodige 
respect voor de privacy en autonomie van de bewoners en hun 
familieleden.

de kamers zijn voorzien van alle hedendaags comfort (individueel 
toilet en sanitaire cel, individuele kabel tV-aansluiting, individuele 
telefoonaansluiting en vernieuwd meubilair). de 152 bedden zijn 
onderverdeeld als volgt: 76 bedden voor valide bejaarden (roB), 
met 61 eenpersoons- en 8 gezinskamers, 76 bedden voor zwaar 
zorgbehoevende residenten (rVt), met 61 eenpersoonskamers en 
7 gezinskamers. 

Aanvraag tot opname 
Het woonzorgcentrum de Linde van het oCmw ronse staat 
open voor valide, semi-valide en zwaar zorgbehoevende bejaar-
den. zowel mannen als vrouwen, individuele personen en kop-
pels, die de leeftijdsgrens van 65 jaar bereikt hebben zijn welkom. 
de aanvraag tot opname kan ingediend worden bij de sociale 
dienst, liefst na telefonische afspraak. zowel voor de roB-afdeling 
(valide bewoners) als voor de rVt-afdeling (zwaar zorgbehoeven-
de bewoners) wordt een afzonderlijke wachtlijst opgesteld. met 
vragen over de kostprijs en voorwaarden kan je steeds terecht bij 
de dienst administratie.

Diensten en personeel
op zowel de roB- als de rVt-afdeling zijn voldoende gekwali-
ficeerde verpleegkundigen en zorgkundigen aanwezig, in over-
eenstemming met de opgelegde normen vanwege het ministerie 
van de Vlaamse gemeenschap en het riziV. deze personeelsle-
den staan in voor de vereiste verpleegkundige handelingen en de 
dagelijkse verzorging van de bewoners.

woonzorgcentrum (wZC) de Linde
Oscar Delghuststraat 68 - 9600 Ronse
T: 055 23 74 50 

Sociaal Huis
Een brug naar de sociale dienstverlening in 
Ronse
reeds sinds 2009 beschikt de stad ronse over een sociaal Huis. 
dit houdt in dat de sociale diensten van de stad en oCmw sa-
mengebracht worden onder één dak. in het sociaal Huis houden 
verschillende actoren zitdagen.
een onthaalbediende vraagt kort naar de reden van jouw bezoek, 
eventueel in alle discretie in een aparte ontvangstruimte. op die 
manier kan er zo goed mogelijk doorverwezen worden naar de 
juiste dienst. 
elke dienst heeft zijn specialiteit om zo een kwaliteitsvolle dienst-
verlening na te streven. naast de mogelijkheid om zich tijdens de 
openingsuren aan te bieden bij het sociaal Huis, werken bepaalde 
diensten nu ook op afspraak tijdens specifieke dagen. dit werd in-
gevoerd met het oog op het beperken van wachttijden. Voor het 
bekomen van een afspraak kan je telefonisch contact opnemen 
met de onthaalmedewerker via het nummer 055 23 28 54. Bij aan-
komst wordt de identiteitskaart opgevraagd en in het computer-
systeem ingebracht. dit is enkel om de maatschappelijk werker 
op de hoogte te brengen van jouw aanwezigheid. Je krijgt dan 
een ticket met een nummer. met het nieuwe computersysteem 
verschijnt het nummer op het scherm in de wachtruimte, wan-
neer de maatschappelijk werker jou te woord kan staan. 
na een sociaal en financieel onderzoek en het brengen van een 
huisbezoek, wordt in de wettelijk vereiste gevallen, het dossier ter 
beslissing voorgelegd aan het Bijzonder Comité van de sociale 
dienst. de beslissing wordt meegedeeld per aangetekend schrij-
ven en afgehandeld door de maatschappelijk werker en de finan-
ciële dienst. 

Het sociaal Huis is opgedeeld in cellen met elk hun specifiek 
icoon of kleur en doorverwijssysteem, voor een betere toeganke-
lijkheid en laagdrempelige dienstverlening.

Cellen in het Sociaal Huis:
Cel 1 - loket
Ben je op zoek naar één of andere vorm van sociale dienstverle-
ning of heb je een vraag om hulp - informatie - bemiddeling, dan 
kun je hiervoor terecht bij het 1-loket voor vragen over fod-soci-
ale zekerheid, kinderbijslag, studiebeurs - kan je op hen beroep 
doen. de maatschappelijk werk(st)ers helpen je ofwel onmiddel-

lijk verder ofwel verwijzen ze je door naar de voor jou meest 
geschikte dienstverlening.

Cel pensioendienst
er bestaan verscheidene pensioenpijlers. Bij de pensioendienst 
kan je terecht voor informatie en advies in verband met het wet-
telijk pensioen. deze dienst zorgt voor de aanvragen en opvolging 
van dossiers voor werknemerspensioenen, pensioenen voor zelf-
standigen, inkomensgarantie voor ouderen (igo) en pensioenen 
voor een tewerkstelling in het buitenland.

Cel financiële en materiële hulp
de hulpverlening richt zich tot mensen waarvoor een financiële 
interventie aangewezen is. Bv. aanvraag huurwaarborg, medico 
farmaceutische steun, voorschot op je verworven inkomsten, ten 
laste name kosten onthaaltehuis, een leefloon (rmi) of equivalent 
leefloon.

Cel tewerkstelling
de doelgroep zijn mensen die voldoen aan de cumulatieve 
voorwaarden tot het bekomen van leefloon (rmi) of equivalent 
leefloon. Hier kan de noodzakelijke werkbereidheid worden na-
gegaan en/of wordt er een tewerkstelling conform artikel 60§7 
aangeboden. ook na deze tewerkstellingsperiode worden deze 
mensen verder begeleid in een traject met het oog op een posi-
tieve uitstroom in het sociaal economisch circuit.

Cel budgethulpverlening
de cel budgethulpverlening biedt hulpverlening aan: 
• mensen die op vrijwillige basis willen werken aan hun schulden
• cliënten van de cel financiële en materiële hulpverlening
• cliënten doorverwezen door het 1-loket
•  mensen toegewezen in het kader van collectieve schuldenrege-

ling
een goede motivatie van de aanvrager is noodzakelijk voor het 
welslagen van de hulpverlening.

Cel huisvesting
de medewerkers van deze cel behandelen complexe hulpvragen 
rond wonen, bemiddeling bij uithuiszetting, doen huisvestings-
controles / hetzij plaatsbeschrijvingen in het kader van een aan-
vraag huurwaarborg, verzorgen de noodopvang, crisisopvang 
en doorgangswoning. Je kan er ook terecht voor de inschrijving 
in het sociaal Verhuurkantoor (sVK). ook de woonwinkel is elke 
voormiddag van 8.30 tot 11.30 u. toegankelijk voor het publiek 
(maandag op afspraaak).
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Samenlevingsopbouw  
Ronse
Buurtopbouwwerk
samenlevingsopbouw zet in op buurtopbouwwerk in de stad. 
Het buurtopbouwwerk bestaat uit buurtopbouwwerkers en wijk-
brugfiguren die samen met bewoners, het lokale bestuur en part-
ners ijveren voor sterkere wijken en buurten in de stad. 

Aan de slag met bewonersgroepen. 
nood aan speelruimte, een aangename woonomgeving, jonge-
ren en werk, het samenleven, de toegankelijkheid van de open-
bare ruimte, vrijwilligerswerk, de communicatie met het stadsbe-
stuur, het herwaarderen van achtergestelde buurten, de toegang 
tot dienstverlening... Het zijn enkele voorbeelden van noden en 
knelpunten die mensen ervaren in hun woon- en leefomgeving. 
samenlevingsopbouw biedt deskundige en onafhankelijke on-
dersteuning aan bevolkingsgroepen om hierrond iets te onder-
nemen.  de wijkwerking investeert in de kracht van mensen zodat 
zij opnieuw greep krijgen op hun leven en hun omgeving.
Centraal staan de mensen en hun gemeenschappelijke noden en 
problemen. Hoe zij die ervaren en uitleggen. Bewoners worden 
samengebracht en gemobiliseerd binnen een concreet project. 
opbouwwerkers ondersteunen hen om zich in groep stap voor 
stap te organiseren. dat wat de mensen zelf weten, is het vertrek-
punt. samenlevingsopbouw stimuleert mensen om hun stem te 
laten horen en mee op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen 
voor de noden die ze ervaren.

Concrete voorbeeldprojecten te Ronse: 
sociale moestuin ‘de Lochting’, het project rond jongeren en 
werk ‘travak’, een bewonersgroep rond sociale huisvesting in de 
scheldekouter, een project om onderbescherming aan te pakken 
en de toegang tot dienstverlening te verhogen ‘Lokaal Proactief 
Kader’, het muurschilderij op de hoek van de zenobe grammes-
traat en de grote marijve, de mozaïek in de scheldekouter, de be-
wegwijzering in de scheldekouter, Volkstuinvereniging de Kloef, 
de uitbouw van een geïntegreerde basisvoorziening etc.

Aan de slag met vrijwilligers voor en in de buurt. 
de buurtopbouwwerkers en wijkbrugfiguren van samenlevings-
opbouw oost-Vlaanderen opereren vanuit de basisvoorziening 
in de spinstersstraat. daar zetten ze samen met de buurtbewo-
ners allerlei activiteiten op op tal van domeinen: ontmoeting en 
ontspanning, vorming, onthaal en dienstverlening, sociale actie 
en vrijwilligerswerk. de directe participatie van bewoners en hun 
inzet binnen het vrijwilligerswerk zijn essentieel. ook hier gaat bij-
zondere aandacht naar mensen die extra steun kunnen gebrui-
ken. de rode draad is ook hier: structureel werken aan de kwaliteit 
van het leven en de samenleving in de buurt.

Concrete activiteiten te Ronse: 
ontmoetingsmomenten, textielatelier, sport voor vrouwen, volks-
keuken, Babbelonië, rijbewijsles, wijkfeest, buurtweb, meisjeswer-
king, vormingsmomenten, vrouwengroep...

Basisvoorziening Ronse
Spinstersstraat 36 - 9600 Ronse
T: 055 30 53 66 

CAW Huis Ronse
Caw Huis ronse is een afdeling van Caw oost-Vlaanderen regio 
aalst-zuid-oost-Vlaanderen en wil er zijn voor mensen van wie 
het welzijn bedreigd is. Je vindt er verschillende diensten:

Onthaal
Het onthaal is toegankelijk voor iedereen en in het bijzonder voor 
mensen die meer kwetsbaar zijn. Je kan er terecht met vragen 
over budgethulp of van juridische, seksuele, pedagogische en 
relationele aard. er wordt samen met de cliënt gezocht naar de 
meest geschikte hulp en indien nodig kan men worden doorver-
wezen. Je kan terecht bij het onthaal zonder afspraak op maan-
dag tussen 9 en 12 u. of op afspraak.  

Budgethulpverlening
dit is een erkende dienst voor schuldbemiddeling waar mensen 
met administratieve en/of financiële problemen terecht kunnen. 
deze dienst treedt bemiddelend op, biedt budgetbegeleiding en 
budgetbeheer, of verwijst door waar nodig.  

Slachtofferhulp
slachtofferhulp biedt juridische en emotionele ondersteuning 
aan slachtoffers van misdrijven, nabestaanden van een zelfdo-
ding en betrokkenen bij een verkeersongeval. als slachtoffer van 
een misdrijf of na(ast)bestaande van een slachtoffer kun je bellen 
naar de hulplijn 1712 (hulplijn geweld, misbruik en kindermishan-
deling). als nabestaande van een dodelijk verkeersongeval of be-
trokkene bij een verkeersongeval of als naastbestaande van zelf-
doding kun je bellen naar 078 150 300 of mailen naar 
slachtofferhulp.oudenaarde@cawoostvlaanderen.be.

Bezoekruimte Ronse
deze ruimte is er voor kinderen waarvan de ouders gescheiden 
leven en voor wie de uitoefening van het omgangsrecht moeilijk 
verloopt. Je kan de bezoekruimte bellen op maandag en vrijdag, 
telkens tussen 9 en 12 u. op de nummers 055 20 62 78 of 0478 29 
14 48. Je kan de bezoekruimte mailen via 
bezoekruimte.ronse@cawoostvlaanderen.be.

Jongeren Advies Centrum
Het Jongeren aanbod in het Caw (JaC) is er voor jongeren van 12 
tot 25 jaar. Je kan er terecht voor informatie, documentatie, ad-
vies of een rustig gesprek. Je kan hier anoniem, zonder afspraak 
en gratis terecht. Je kan binnenstappen, telefoneren, schrijven, 
e-mailen of chatten. de medewerkers  hebben strikt beroepsge-
heim en ondernemen geen acties die je zelf niet wil. als ze niet 
direct een antwoord kunnen bieden op je vraag, helpen ze je uit-
zoeken waar je terecht kan. Je kan het JaC bellen op het nummer 
0471 08 28 88.

Caw Huis Ronse
Zonnestraat 30 - 9600 Ronse
T: 078 15 03 00 - E: Onthaal.ronse@cawoostvlaanderen.be
Chatten: www.caw.be

Lokaal Sociaal Beleid
Het welzijn van alle burgers in de stad staat centraal. elke inwoner 
heeft immers recht op een behoorlijke huisvesting, een degelijke 
scholing en opleiding, een goeie job, aangepaste zorg, culturele 
en maatschappelijke ontplooiing en een aangename en leefbare 
buurt. om dit te realiseren neemt het bestuur de nodige maatre-
gelen en initiatieven.

de burger kan m.b.t. het lokaal sociaal beleid informatie krijgen 
over:
•  scholen  

(basisonderwijs - secundair onderwijs - volwassenenonderwijs)
• nederlands leren
• onderwijsopbouwwerk
• taalprojecten
• opleidingsinitiatieven
• sociale tewerkstelling en sociale economie
• Basisvoorziening de Botaniek
• sociale projecten
• welzijnsraad en werkgroepen
• Lokaal overleg gelijke onderwijskansen

Lokaal sociaal Beleid
Oscar Delghuststraat 62 - 9600 Ronse
T: 055 23 28 31 - E: welzijn@ronse.be

Sociale Kruidenier Kaboes
sociale Kruidenier Kaboes is een initiatief van de stad ronse, het 
oCmw en de werkgroep kansarmoede van de welzijnsraad. Vzw 
grijkoort staat in voor het beheer en de uitbating van Kaboes.

Kaboes geeft mensen in armoede de mogelijkheid om aan haal-
bare prijzen voeding en hygiëneproducten te kopen. daarnaast is 
Kaboes een ontmoetingsplaats. de klanten krijgen er informatie 
en vinden er de weg naar andere diensten en vormen van onder-
steuning. in Kaboes worden geregeld ook activiteiten georgani-
seerd.

de sociale Kruidenier vervangt de bedeling van de klassieke voed-
selpakketten. mensen in armoede zijn gewone klanten, ze kiezen 
zelf de producten die ze nodig hebben. naast de gratis producten 
(voedselbank en europese unie) is er een aanvullend aanbod ba-
sisproducten tegen verlaagde prijzen.

deze winkel is enkel toegankelijk voor mensen met een attest van 
het sociaal Huis of van de geluksboom.

Openingsuren:
Vrijdag van 9 - 12 u. en 14.30 - 17.30 u.

sociale Kruidenier Kaboes
Spinstersstraat 36 - 9600 Ronse
T: 0476 78 20 31
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Agentschap Integratie  
en Inburgering
Het agentschap integratie en inburgering werkt aan de gevolgen 
van migratie. denk aan de toenemende diversiteit op de werk-
vloer en in scholen of de groeiende talendiversiteit. Het agent-
schap richt zich op organisaties, gemeenten en burgers, ook van 
buitenlandse herkomst.

Het Agentschap heeft verschillende diensten 
waaronder:

Nederlands leren
iemand die anderstalig is, ouder dan 16 jaar, in ronse woont en 
nederlands wil leren om werk te vinden, een opleiding te volgen, 
te praten met de buren… kan zich inschrijven voor een cursus 
nederlands via het agentschap integratie in inburgering - con-
tactpunt ronse. daar kan je alle informatie over de cursussen ne-
derlands in de regio vinden. Via een gesprek of een test, wordt 
gezocht welke cursus en welke school het meest geschikt is.

Inburgering
een gratis inburgeringsprogramma voor burgers van vreemde 
herkomst bestaat uit:
•  een cursus over wonen en werken in België. de cursist krijgt de 

les in een taal die hij begrijpt.
•  nederlandse taallessen.
•  Persoonlijke begeleiding in de zoektocht naar werk, studies, di-

plomawaardering …

Integratie
Hoe omgaan met de gevolgen van migratie? Het agentschap in-
tegratie en inburgering ondersteunt lokale besturen, diensten en 
voorzieningen bij vragen over dit thema. ze informeren objectief 
en op maat en geven vormingen en begeleiding gericht op de 
praktijk.

In de Botaniek
Spinstersstraat 36 - 9600 Ronse
T: 09 321 86 00
E: ronse@integratie-inburgering.be
www.integratie-inburgering.be

Verenigingen etnisch- 
culturele minderheden
VIB (vrouwen in Beweging)
trefpunt: Hullebroeckstraat 9
Verantwoordelijke: safia marzouki
Correspondentie: Hullebroeckstraat 9
t: 0486 43 55 73 - e: safia.marzouki@gmail.com

Al Minara
Verantwoordelijke: glorianne auger
t: 0483 51 56 33 - e: glorianne-auger@hotmail.com

Amicale des Tunesiens
trefpunt: Kruisstraat 36/002
Verantwoordelijke: Kamel safi
Correspondentie: Kruisstraat 54
t: 055 20 91 54 - e: kamelsafi@hotmail.com

Amicor (Amicale des Congolais de Renaix)
trefpunt: ninovestraat 70
Verantwoordelijke: Bruno Kasonga
Correspondentie: ninovestraat 70
t: 0487 60 26 80 - e: bkasmu@gmail.com

Vsir (Vriendenkring Solidariteit in Ronse)
trefpunt: nieuwebrugstraat 9
Verantwoordelijke: Keta Kelo nkiere
Correspondentie: nieuwebrugstraat 9
t: 0495 52 71 89 - e: ketakelo@gmail.com - 
nkiere.ketakelo@gmail.com

nASR (Allochtone Senioren Ronse)
Verantwoordelijke: ahmed Benyaïch
Correspondentie: Kruisstraat 171
t: 055 21 14 80 - gsm: 0484 81 68 84
e: abobakr51@hotmail.com en nasr.ronse@gmail.com

Vereniging voor Islamitische Cultuur (vzw)
trefpunt: grote moskee, Van wynghenestraat 14/20
Verantwoordelijke: mimoun zerri
Correspondentie: Kruisstraat 73
t: 0487 24 04 12

Islamitische culturele vereniging 
en moskee El Forkan
trefpunt: Kleine moskee, spinstersstraat 56
Verantwoordelijke: el fatni el marcouchi
Correspondentie: zonnestraat 211
t: 0477 41 82 44

Astrolabium vzw
trefpunt: savooistraat 12

Verantwoordelijke: taoifik Belmehdi
Correspondentie: ninovestraat 12

t: 0487 20 18 09 - e: astrolabiumvzw@gmail.com

Tamounte Ronse vzw
Correspondentie: engelsenlaan 34

t: 0494 37 43 71

Huis van het kind 
sinds mei 2015 kan je met elke vraag over je kinderen, tot 25 jaar, 
terecht in het Huis van het kind ronse. Verschillende diensten die 
ondersteuning aan gezinnen bieden, werken samen om een ruim 
aanbod aan activiteiten te voorzien en er voor te zorgen dat dit 
aanbod breed toegankelijk is. naast het basisaanbod is het ook de 
bedoeling om informatie te geven over het andere beschikbare 
aanbod voor gezinnen in ronse en omstreken.

Het basisaanbod van het Huis van het kind Ronse
Het informatiepunt 
elke dinsdagvoormiddag van 9 tot 12 u. (of op afspraak) kan elk 
gezin uit ronse, met kinderen tot 25 jaar, er terecht met allerlei 
vragen. indien nodig wordt samen gekeken welke gespecialiseer-
de dienst je verder kan helpen.  

De zwangerschapswerking 
elke drie weken kunnen zwangere gezinnen of gezinnen met een 
kind tot 1 jaar bij Hilde Van ommeslaeghe, de vroedvrouw, komen 
om vragen te stellen. om de zes weken kan je aansluitend aan de 
groep deelnemen en zo in contact komen met andere (zwangere) 
gezinnen. 

De babymassage
eén keer in de maand kan je, samen met je baby tot 1 jaar, deelne-
men aan een sessie babymassage. naast het aanleren van een aan-
tal technieken staat vooral samen genieten met je baby centraal.    

Infodagen voeding en beweging
eén keer in de maand kan je, met je kinderen tot 6 jaar, terecht in 
deze groep om te spreken over gezonde voeding en beweging en 
wordt er samen gekookt. 

Het Speelpunt
elke vrijdagnamiddag van 15 tot 18 u. ben je, met je kinderen tot 
12 jaar, welkom in:
-  de spelotheek om verantwoord speelgoed te ontlenen. 

t: 0474 86 11 38 - e: speelpunt@kindenpreventie.be 
-  Het spel- en ontmoetingsmoment om samen met de kinderen 

te spelen en andere ouders te ontmoeten. 

Andere activiteiten
Het consultatiebureau voor het jonge kind (enkel op afspraak)
elke eerste dinsdag van de maand, zitdag felies, dienst onthaal-
ouders, van 13.30 tot 14.30 u. 
elke derde woensdag van de maand, mama’sonderonsje van 9 
tot 11.30 u.

Huis van het kind
Abeelstraat 35, bus 001, 9600 Ronse, parking via de Fostierlaan 
tussen de nummers 24 en 26
T:  0474 74 42 45
E: talitha.dhollander@kindenpreventie.be

Diversiteit
de dienst diversiteit wil samen met het bestuur, de andere dien-
sten, de externe partners en de bevolking werken aan een stad 
met gelijke kansen voor alle inwoners.

Krachtlijnen zijn:
-  een stad waar elke inwoner zijn weg vindt naar het aanbod aan 

diensten en dienstverlening.
- een stad met inzet op onderwijs en tewerkstelling.
-  een leefbare stad. een stad waar iedereen zich veilig en thuis 

voelt.
- een stad waar diversiteit een meerwaarde betekent.
-  een stad waar het nederlands mensen samen brengt en kansen 

biedt op een goede toekomst.

Bij de dienst Diversiteit kan men terecht voor 
informatie over:
- integratiebeleidsplan
- Lopende projecten en initiatieven op het vlak van diversiteit
- religieuze feesten (offerfeest)
- ondersteuning van allochtone verenigingen
- interculturele ondersteuning voor verenigingen
- inburgering
- onthaalonderwijs en taalactiveringsprojecten
- tolkendiensten
-  gelijke kansen voor etnisch-culturele minderheden door het op-

stellen en uitvoeren van het minderhedenbeleidsplan
- ondersteunen lokale initiatieven tot aangenamer samenleven
- inspraak beleidsinformatie
-  inspraak etnisch-culturele minderheden bevorderen en stimu-

leren
-  aanspreekpunt voor allochtonen, autochtonen en hun organi-

saties

diversiteit
Oscar Delghuststraat 62 - 9600 Ronse
T: 055 23 28 31 - E: diversiteit@ronse.be
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samen levensamen leven

Sint-Hermeskerk & crypte 
verheven tot basiliek
de collegiale kerk van sint-Hermes en de crypte zijn verheven tot 
basiliek. deze historische gebeurtenis betekent een mijlpaal in de 
geschiedenis van de stad en de cultus van de patroonheilige sint-
Hermes. 

de erkenning van de sint-Hermeskerk als basiliek is een unieke 
gebeurtenis. België telt nu 28 basilieken waarbij die van ronse 
de derde is in oost-Vlaanderen. er zijn maar vier aloude ‘grote’ 
basilieken. deze bevinden zich allemaal in rome. de belangrijk-
ste is de sint-Pietersbasiliek en de oudste en eigenlijk pauselijke 
basiliek: sint-Jan van Lateranen. de titel ‘kleinere basiliek’ of ‘basi-
lica minor’ kan daarnaast uitzonderlijk verleend worden aan een 
bepaalde kerk, omdat die een bijzondere historische betekenis 
heeft, omdat er een bijzondere reliek bewaard wordt of omdat de 
kerk het centrum is van een bepaalde devotie of bedevaart. Voor 
de collegiale kerk en crypte van sint-Hermes, die samen één ge-
heel vormen, zijn die redenen effectief voorhanden.

de erkenning van de sint-Hermesbasiliek benadrukt het belang 
en de levendigheid van de Hermescultus, die verankerd is met 
het verleden en de identiteit van de stad. de verering van de hei-
lige Hermes ligt immers aan de grondslag van de jaarlijkse fier-
telommegang sinds 1090! doorheen de eeuwen werd st-Hermes 
aangeroepen om te genezen van geestesziektes. Jaarlijks wordt 
op drievuldigheidszondag het schrijn met de relieken van sint-
Hermes rond de stadsgrenzen gedragen (32,5 km).  de traditie wil 
dat iedereen, die zich binnen deze magische (bedevaarts)kring 
bevindt, wordt beschermd tegen waanzin. de fiertel in ronse is 
uniek en werd in 2009 erkend als Vlaams immaterieel erfgoed. 

maar ronse wil nog een stap verder gaan en streeft naar de er-
kenning van de fiertel als unesCo werelderfgoed. 

onder impuls van e.H. deken michel t’Joen en monseigneur Luc 
Van Looy, werd in oktober 2017 het initiatief genomen om de col-
legiale kerk en crypte door de romeinse instanties als ‘basiliek’ te 
laten erkennen. samen met hen werd een kerncomité gevormd 
met eric devos, (stadsconservator), Prof. anne-françoise morel, 
(architectuur historica) en milo Van driessche (fotografie en lay-
out). onder het waakzaam oog van kanunnik Ludo Collin werkte 
de kerngroep maandenlang in alle discretie verder. de samen-
stelling van het ‘basilica’ dossier voor het Vaticaan - in woord en 
beeld - is immers niet gering! maar uiteindelijk steeg de ‘witte 
rook’ voor ronse op en werd de erkenning als basiliek een feit.

de historische verheffing van de kerk en crypte betekent een mijl-
paal in de geschiedenis van de stad. sinds de aankomst van de 
relieken van de martelaar Hermes in 860 en het houden van de 
fiertelommegang sinds 1090 is deze cultus zozeer verweven met 
de ronsische identiteit dat ronse onverminderd als Hermesstad 
betiteld wordt. de verlichte toren van de basiliek is als een baken 
dat het hart van ronse symboliseert. de crypte is de architecturale 
parel van ronse en omstreken. de verheffing tot basiliek is daarbij 
een belangrijke waardering van de geestelijke overheid voor alle 
inspanningen die de ronsenaars leveren om hun eeuwenoude 
fierteltraditie van generatie op generatie over te leveren. maar 
nog belangrijker is de boodschap die de figuur van sint-Hermes 
incarneert en die zijn ommegang verbeeldt: op de fiertel willen 
de ronsenaars alle onenigheid en onverdraagzaamheid bannen 
door solidair op weg te gaan als tochtgenoten. Het is vooral deze 
visie die met de basilicale erkenning bezegeld wordt.



66

Rooms-Katholieke Erediensten
SINT-HERMESBASILIEK
Pastoor-moderator: michel t’Joen
sint-Hermesstraat 2, ronse
t: 055 21 37 79 tussen 11 en 12 u.
f: 055 23 91 69 - e: mtjoen@gmail.com
secretariaat: 
maandag-vrijdag 10-11 u. in onthaal sint-Hermesbasiliek
t: 055 21 20 97 - e: hermesronse@gmail.com
diaken: Paul Hantson
t: 0495 44 46 89
paulhantson@gmail.com
Koster-organist: geert de Praetere
t: 0473 88 76 63 - e: geert.dp@telenet.be
missen:
zaterdag om 17 u.
zondag om 10 u.
maandag en donderdag om 18.30 u.

SINT-MARTINUS
Pastoor: stefaan minnaert
J.B. dekeyserstraat 6, ronse
t: 055 20 83 93 - e: rwsmyes@hotmail.com
diaken: Pol tordeur
t: 055 21 36 69 - e: tordeurp@outlook.be
diaken: georges Bockstal
t: 055 21 43 19 - e: geboc@scarlet.be
Koster-organist: Pascal Van melkebeke
t: 0473 99 13 43
missen:
zondag om 9.30 u. (nL) en 11 u. (fr)
woensdag om 9 u.
Vrijdag om 18.30 u.

SINT-PIETER
Pastoor: Pastoor andré de wolf
a. Hullebroeckstraat 55, ronse
t: 055 60 76 44 - e: andre.de.wolf2@telenet.be
secretariaat: maria Verhaegen
Lorettestraat 92, ronse
t: 0476 60 15 05 - e: jozef.vanderborght@telenet.be
missen
zondag om 9 u.
1e zondag v/d maand: gebedsviering

SINT-ANTONIUS
Pastoor: andré de wolf
zie hierboven
secretariaat: rita debisschop
P.H. spaakstraat 4, ronse
t: 0479 48 15 11 - e: rita.debisschop@telenet.be

missen
zondag om 10.30 u.
3e zondag v/d maand: gebedsviering
dinsdag om 18.30 u.

O.L.-VROUW DE KLIJPE
Pastoor: Jacques de mey
zonnestraat 512, ronse
t: 055 21 29 75 - e: jacdemey@gmail.com
Contactpersoon: erik Verdonckt
mussenstraat 66, ronse
t: 055 21 49 54 - e: erik.verdonckt@skynet.be
missen
zondag om 10 u.
Vrijdag om 18 u.
Parochie-assistente:
nadine thienpont
t: 0476 52 91 74 - e: nadine.thienpont@outlook.be

Protestantse Eredienst
Protestants-evangelische kerk Ronse
Bredestraat 82 - 9600 ronse
ds. Katelijne depoortere
t: 055 21 29 74 - e: katelijne.depoortere@skynet.be
w: www.protestantsekerkronse.be
eredienst, elke zondag om 10 u.
elke zondag is er kinder- en tienernevendienst, behalve de laatste 
zondag van de maand. Koffie na de dienst.

Islamitische godsdienst Moskeeën
Grote Moskee
Van wynghenestraat 14-20 - 9600 ronse
zerri mamoun
t: 0485 35 33 41

Kleine Moskee
spinstersstraat 56 - 9600 ronse
el marcouchi el fatni
t: 0477 41 82 44

Vrijzinnige plechtigheden 
Geboorte-, huwelijksrelatie- 
en afscheidsplechtigheden.
Huis van de Mens Ronse
zuidstraat 13 - 9600 ronse
t: 055 21 49 69 - e: ronse@demens.nu
w: www.demens.nu

samen leven

Kerken, moskeeën, erediensten en plechtigheden

Voluit voor volwassenenonderwijs voor jou, overdag en ‘s avonds

De cursus van je leven vind je in hét cvo!
www.hetcvo.be 055 309449

CAMPUS FORTSTRAAT 47OUDENAARDE
maandag t.e.m. donderdag van 13u tot 20u
en vrijdag van 13u tot 16u

CAMPUSVANGROOTENBRUEL 63 RONSE

maandag, dinsdag en donderdag van 18u tot 20u

CAMPUSNINOVESTRAAT 169 RONSE (ZORG)
ma, di, do en vr van 8u30 tot 12u30

CAMPUSWESTERLAAN69WAREGEM
elke dinsdag van 18u tot 20u
CAMPUSKERKHOFSTRAAT 51AVELGEM
maandag tot enmet donderdag van 13u tot 20u, vrijdag van 13u tot 16u
CAMPUSARENDSSTRAAT 62HARELBEKE
maandag, dinsdag en donderdag van 18u tot 20u

De lessen
starten vanaf
21 januari
2019

OUDENAARDE
AVELGEM |HARELBEKE | INGELMUNSTER |KRUISEM |RONSE | SPIERE-HELKIJN |WAREGEM
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AVELGEM
EN

HARELBEKE !

INSCHRIJVEN
voor semester 2

vanaf
7 januari
2019

KOKEN, EHBO, BEDRIJFSBEHEER,
HOUTBEWERKING ENNOGZOVEELMEER!

Oudenaarde, Avelgem, Harelbeke, Kruisem, Ronse &Waregem

MEER INFO?

tko@hetcvo.be

MEER INFO?

slo@hetcvo.be

ENGELS
VOORHOGER
ONDERWIJS

opwoensdagavond
in Oudenaarde

SPAANS
VOOROPREIS

op zaterdagvoormiddag
in Oudenaarde

MEER INFO? ZORG@HETCVO.BE

MEER INFO? SANITAIR@HETCVO.BE

MEER INFO? SLO@HETCVO.BE

Oudenaarde,Avelgem,Harelbeke,Ronse,Spiere-Helkijn&Waregem

campus Vangrootenbruel 63 Ronse
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onderwijs

Onderwijsopbouwwerk 
Ronse
onderwijsopbouwwerk ronse is een samenwerkingsverband 
tussen samenlevingsopbouw oost-Vlaanderen en de stad ronse. 
Vier onderwijsopbouwwerkers zetten zich in om de kansengelijk-
heid te bevorderen voor kinderen die school lopen in de ronsi-
sche basisscholen en geconfronteerd worden met een schoolse 
achterstand omwille van kansarmoede of taalachterstand.

Wat doen onderwijsopbouwwerkers?
zij gaan aan de slag met ouders, kinderen, de vier ronsische 
basisscholen, welzijnsorganisaties en de stad ronse. zij leggen 
contacten met ouders aan de schoolpoort, organiseren moeder-
groepen, werken mee ter ondersteuning van een campagne rond 
kleuterparticipatie, motiveren ouders om een schooltoelage aan 
te vragen, werken een project uit rond taalactivering voor ouders 
en kinderen...

er wordt gestreefd naar gelijke onderwijskansen voor elk kind 
ongeacht zijn situatie. de oplossing voor deze problemen kan 
zich zowel situeren in de ruimere omgevingscontext van het 
schoolgebeuren(flankerende initiatieven) als binnen de school 
zelf. omdat een voorgestelde oplossing pas effectief kans van 
slagen heeft als er een voldoende groot draagvlak is, streeft het 
onderwijsopbouwwerk steeds naar een zo optimaal mogelijke 
participatie van de direct betrokken doelgroepen en onderwijs-
partners, lokaal bestuur, welzijnsorganisaties, vrijwilligers...

Taalinitiatieven voor kinderen
in het kader van het flankerend onderwijs ondersteunt de stad 
ronse een aantal taalinitiatieven gericht naar taalzwakke kinde-
ren: 
• taalpaleis
• Leespaleis
• studiepaleis

samenlevingsopbouw oost-Vlaanderen afdeling Ronse
onderwijsopbouwwerk
Spinstersstraat 36 - 9600 Ronse
T: 055 30 53 66

NIEUWE NAMEN
vanaf 01.09.19

KOR
BOUWT

VERDER...

WORK
IN

PROGRESS

Centrale dienstCentrale dienstCentrale dienst
S.M. Glorieuxlaan 50 

9600  Ronse 
055 61 25 00 

info@koronse.be

Campus Glorieux KleuterCampus Glorieux KleuterCampus Glorieux Kleuter
Sint-Pietersnieuwstraat 4 

055 61 25 45
info.glorieuxkleuter@koronse.be

S.M. Glorieuxlaan 30 
055 61 25 20

info.secundair@koronse.be

Campus Glorieux SecundairCampus Glorieux SecundairCampus Glorieux Secundair

S.M. Glorieuxlaan 40 
055 61 25 50

info.glorieuxlager@koronse.be

Campus Glorieux LCampus Glorieux LCampus Glorieux Lageragerager

Ch. de Gaullestraat 10 
055 61 25 75

info.antonius@koronse.be

Campus Sint-AntoniusCampus Sint-AntoniusCampus Sint-Antonius

Lorettestraat 190 
055 61 25 65

info.glorieuxkleuter@koronse.be
info.glorieuxlager@koronse.be

Campus Sint-PieterCampus Sint-PieterCampus Sint-Pieter

Zonnestraat 518 
055 61 25 85

info.antonius@koronse.be

Campus De KlijpeCampus De KlijpeCampus De Klijpe

Aatstraat 270 
055 61 25 90

info.antonius@koronse.be

Campus Sint-FranciscusCampus Sint-FranciscusCampus Sint-Franciscus
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onderwijs

Scholen
Gemeenschapsonderwijs 
KLEUTERONDERWIJS:
Dr. Ovide Decroly 

•  wijkschool “germinal” (hoofdschool) - www.decrolyschool.be  
geraardsbergenstraat 221 - t: 055 21 49 56

•  wijkschool “floreal” 
tuinwijk floreal 339 - t: 055 21 52 57

•  wijkschool “marijve”  
grote marijve 135 - t: 055 21 26 35

•  wijkschool “de droomboom”  
Louis Vangrootenbruelstraat 62 - t: 055 21 16 15 

•  franstalige afdeling “ecole dr. ovide decroly” 
Broeke 25 - t: 055 21 34 16

LAGER ONDERWIJS
Dr. Ovide Dercoly

•  dr. ovide decrolyschool (hoofdschool) - www.decrolyschool.be 
Koningin astridplein 1 - t: 055 21 16 15 

•  wijkschool “germinal” (1e - 4e leerjaar) 
geraardsbergenstraat 221 - t: 055 21 49 56

•  franstalige afdeling “ecole dr. ovide decroly” 
Broeke 25 - t: 055 21 34 16

•  onthaal onderwijs voor nieuwkomers 
Koningin astridplein 1 - t: 055 21 16 15 

SECUNDAIR ONDERWIJS
•  Campus da Vinci - www.davincicampus.be 

royerslaan 39 - t: 055 23 06 60 
e: info@davincicampus.be

•  K.t.a. Vesaliusinstituut  
http://www.vesaliusinstituut.be/verpleegkunde/ronse/nl/home 
ninovestraat 169 - t: 0477 25 41 89 
e: verpleegkunde.ronse@vesaliusinstituut.be

•  internaat Vlaamse ardennen   
http://schoolweb.rago.be/internaat/ronse/nederlands.htm 
ninovestraat 169 - t: 055 23 53 90 
e: internaat.ronse@rago.be

Vrij gesubsidieerd onderwijs 
KLEUTERONDERWIJS

St. Antoniuscollege
•  st.-antoniuscollege (hoofdschool) - www.collegeronse.be 

Charles de gaullestraat 10 - t: 055 21 24 51 
•  wijkschool “Paters” 

aatstraat 270 - t: 055 30 96 56
•  wijkschool “de Klijpe” 

zonnestraat 518 - t: 055 20 87 66

Basisschool Glorieux
•  Basisschool glorieux (hoofdschool) 

www.basisschoolglorieux.be 
st.-Pietersnieuwstraat 6 - t: 055 21 51 60 
e: info@basisschoolglorieux.be

•  wijkschool “st.-Pieter” 
Lorettestraat 190 - t: 055 23 90 75

Sancta Maria kleuterschool
•  sancta maria kleuterschool - www.sanctamaria.info  

st.-Pietersnieuwstraat 4 - t: 055 23 38 82 
e: sanctamariakleuter@skynet.be

LAGER ONDERWIJS
St. Antoniuscollege
•  st.-antoniuscollege (hoofdschool) - www.collegeronse.be 

Charles de gaullestraat 10 - t: 055 21 24 51 
e: directie@collegeronse.be  

•  wijkschool “Paters” (1e - 3e leerjaar) 
aatstraat 270  - t: 055 30 96 56 

•  wijkschool “de Klijpe” (1e - 4e leerjaar) 
zonnestraat 518 - t: 055 20 87 66 

Basisschool Glorieux
•  Basisschool glorieux (hoofdschool) - www.basisschoolglorieux.be

st.-Pietersnieuwstraat 6 - t: 055 21 51 60 
e: info@basisschoolglorieux.be

•  wijkschool “st.-Pieter”(1e - 4e leerjaar) 
Lorettestraat 190 - t: 055 23 90 75

Sancta Maria Lagere school
•  sancta maria Lagere school - www.sanctamaria.info  

Kruisstraat 57 - t: 055 23 38 96   
e: sanctamarialager@skynet.be

SECUNDAIR ONDERWIJS
•  K.s.o. glorieux - www.ksoronse.be 

glorieuxlaan 30 - t: 055 23 38 92 - e: info@ksoronse.be

Ervaringsgericht onderwijs 
Serafijn 
•  serafijn (kleuter- en lager onderwijs) - www.serafijnronse.be 

de mérodestraat 26 - t: 055 47 00 05 - e: info@serafijnronse.be

De Ringelwikke
de ringelwikke - landelijke steinerschool
rotterij 175 - 9600 ronse
t: 486 53 42 26
e: info@steinerschoolronse.be
www.steinerschoolronse.be

Provinciaal onderwijs
Provinciaal Instituut Heynsdaele BUSO
eisdaele 1 - t: 055 23 53 10
info.school@heynsdaele.be

Volwassenonderwijs
Volwassenonderwijs Kisp
oude Vesten 16 
0496 22 71 92 - ronse@kisp.be
www.kisp.be

CVO Vlaamse Ardennen 
-  Campus Vangrootenbruelstraat  

Louis Vangrootenbruelstraat 63 - t: 055 30 94 49
-  Campus decroly 

Koningin astridplein 1 - t: 055 30 94 49
-  Campus ninovestraat 

ninovestraat 169 - t: 055 30 94 49

Leerpunt Zuid-Oost-Vlaanderen
Vanhovestraat 36 - t: 055 20 70 01
info@leerpuntzovl.be

Stedelijk onderwijs
Kunstacademie Vlaamse Ardennen
wolvestraat 37 - t: 055 23 28 85
kunstacademie@ronse.be
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Partner van Arteveldehogeschool
Siebe, 22 jaar

Je coach volgt je doorheen
heel de opleiding.

Siebe, 22 jaar
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INFODAGEN GRADUAAT
VERPLEEGKUNDE:

6/12 van 18 tot 20 uur
19/1 van 10 tot 13 uur

www.ivv-gent.be

Partner van Arteveldehogeschool

“ “

Opleiding erkend door de VDAB
Combinatie werken en studeren mogelijk

Info: Marleen Van De Populiere
Hoogstraat 20 - 9700 Oudenaarde
marleen.vandepopuliere@ivv-gent.be

www.ivv-gent.be



Respectvol

Samenwerken

Open geestTroeven:

Respectvol Samenwerken 
met een Open geest !

Inschrijvingen 
kleuterscholen

Decroly
FLOREAL, 

DE DROOMBOOM, 
MARIJVE 

& GERMINAL

Bij directie: 
Geraardsbergenstraat 221
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GO! KLEUTERSCHOLEN
DECROLY

Hier worden
kleine kinderen
grote namen!

Geraardsbergenstraat 221
9600 Ronse

Tel: 055/21 49 56
E-mail: ks.ronse@g-o.be

Inschrijvingen 
vanaf maandag 1 juli tem 

vrijdag 5 juli en vanaf 
maandag 19 augustus 

tem vrijdag 30 augustus
(van 9u tot 12u 
en op afspraak)
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K. Astridplein 1 - 9600 Ronse
Tel. 055/211615

E-mail: bsgo.decrolyschool@g-o.be

Samen voor een goed gevoel, 
actief leren is ons doel!

GO! Basisschool 
Dr. O. Decroly

Inschrijvingen:

Hoofdgebouw 
+ wijkschool Germinal

Van 1 juli tem 5 juli 2019
Van 19 augustus 

tem 31 augustus 2019

Waar? 
K. Astridplein 1, 9600 Ronse

Van 9u tot 12u 
en van 13u tot 16u.

Op afspraak

Section Francophone 
Waar? 

Broeke 25, 9600 Ronse
Van 9u tot 12u 

en van 13u tot 16u

Basis

Kleuter

Secundair
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Royerslaan 39 • 9600 Ronse
Tel.: 055 23 06 60

E-mail: info@davincicampus.be

DA VINCI CAMPUS
RONSE

Opendeurdag 
op zaterdag 27 april 

Inschrijfmomenten:
Vanaf 29 mei 

elke schooldag 
tussen 9u. en 16u.

Tijdens de 
zomervakantie:

• van 1 juli tot en met 5 juli 
van 9 tot 16u.

• vanaf 19 augustus
  tussen 9 en 13u.

Een groene 
en warme school
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Internaat Vlaamse Ardennen

Oase van rust en groen
Ninovestraat 169 - 9600 Ronse - tel 055 23 53 90 - fax 055 23 53 99

internaat.ronse@g-o.be - www.internaatvlaamseardennen.be

  voor jongens en meisjes 
van alle scholen

  (eigen) busvervoer

  pedagogische begeleiding

   internet en e-mail 
beschikbaar

  ontspanning, 
sport en hobby

BFLYZ00A

BG
AC

U0
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Het vormingsmoment voor begeleiders               Theoriemomenten voor Cat. B               Alle rijbewijzen

www.vlaamseardennen.be
Rijschool Vlaamse Ardennen Ronse • Abeelstraat 29/3 • 9600 Ronse • ronse@vlaamseardennen.be • 055 20 63 43

L

Min. 20 uur praktijkopleiding rijschool  M18

Theorie Vrije begeleiding   M36

Opfrissen

Wij helpen u
veilig de weg op

Evaluatie

Praktijkexamen
via rijschool of

vrije begeleiding

Basisopleiding
met rijschool
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uw stad 2019  financieel    financieel  
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Verzekeringen - Assurances
Leningen - Prêts

Beleggingen - Placements
Hoogstraat 26 Rue Haute ✆ 055/31 48 81
Ronse 9600 Renaix info@fredericprovost.be    
FSMA 63164    RPR 0862634064 www.assuronse.be

Ronse

Grote Herreweg 141
055 38 71 70

Beverestraat 21
055 30 36 98

Oude Vesten 4
055 21 47 37

Kluisbergen

Oudenaarde

depluverez-de backer bvba
Jan Van Nassaustraat 61 · 9600 RoNse

055 20 95 41

Herreweg 42 · 9660 BRakel
055 42 23 50

depluverez-de.backer@dvv.be
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Een persoonlijke aanpak  op maat voor U
Une approche personnalisée pour vous

Vernieuwd kantoor
Bureau rénové

Voor alle verzekeringen, één adres!
Pour toute assurance, une adresse!

Rue Jean-Baptiste Dekeyserstraat 1
9600 Ronse - Renaix

055 21 86 46  •  0475 48 37 66  •  erik@cvagim.be
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Bericht aan de diensten:
gelieve alle wijzigingen door 
te geven aan het sociaal Huis

Aids
Aids-telefoon
t: 078 15 15 15

Broeders van liefde - Effeta
olifantstraat 5, 9600 ronse
t: 055 20 67 70 -  
gsm 0478 36 05 77

Alcoholgebruik
AA - Anonieme 
Alcoholistenstichting Ronse - 
Samen Sterk
t romain: 055 21 60 82
gsm: 0495 63 15 49
aa-nationaal: 03 239 14 15

AA - Anonieme 
Alcoholistenstichting Ronse 
“Nieuw Leven” (NL)
Jean-Luc: 0496 81 39 43
maurice: 0697 69 0 35
aa-nationaal: 03 239 14 15

AA - Anonieme 
Alcoholistenstichting Ronse 
“La Sérénité” (FR)
gsm nelly: 0477 90 29 28

Al-anon - Alateen 
Voor familie en vrienden die 
problemen hebben met het 
drankgebruik van een ander
Helenalei 24 (glv),  
2018 antwerpen
t: 03 218 50 56 (9 u. - 22 u.)
t: 0476 26 05 16

SOS Nuchterheid Ronse 
VC De Branderij
zuidstraat 13 - 9600 ronse
t: 0486 25 66 71 (Luc)

Andere diensten
Holebifoon
t: 088 99 533

Preventiedienst
stadsbestuur ronse,  
grote markt 12, 9600 ronse
t: 055 23 28 26

Regionaal Welzijnsoverleg 
Oudenaarde
meerspoort 30,  
9700 oudenaarde
t: 0477 70 89 96

Stedelijke Adviesraad voor 
Welzijn
oscar delghuststraat 62,  
9600 ronse
t: 055 23 28 31

Tele-onthaal
t: 106

Toeterniettoe (holebi)
engelsenlaan 136, 9600 ronse
t: 055 58 01 15

Vlaamse Infolijn
t: 1700

Depressie
Breekpunt van Bond Moyson
de Colfmaekerstraat 5,  
9620 zottegem
t: 09 333 58 77

Centrum voor Geestelijk 
Gezondheidszorg  
“De Spiegel“
t: 078 15 55 70 
sint-Jozefsplein 4,  
9700 oudenaarde (kinder- en 
volwassenteam) 
olifantstraat 5, 9600 ronse 
(kinderteam)

HuisvandeMens
zuidstraat 13, 9600 ronse
t: 055 21 49 69

Meldpunt voor 
misbruik, geweld en 
kindermishandeling 
t: 1712

Zelfmoordlijn 
1813

Zorgcentrum na seksueel 
geweld 
09 332 80 80

Dienstencentrum
Zorggroep Eclips
Bredestraat 256, 9600 ronse
t: 055 20 70 73 

Druggebruik
De Druglijn
t: 078 15 10 20

De Kiem
oswald Ponettestraat 31,  
9600 ronse
t: 055 21 87 00

Infor-drogues
t: 02 227 52 52

PISAD
oude Vesten 16, 9600 ronse
t: 0499 57 84 92

Eenzaamheid
Dienstencentrum 
De Hoge Winde
Bredestraat 256, 9600 ronse
t: 055 20 70 73 

Oppashulp en mantelzorg 
van Bond Moyson
t: 09 333 55 00

Oppashulp van de 
Christelijke Mutualiteit
t: 0475 83 02 69

S-Plus seniorenvereniging 
van Bond Moyson
t: 09 333 55 00

Vrijwilligerswerk in 
Solidariteit
remparden 12/96,  
9700 oudenaarde
t: 055 33 44 21

Eten, kledij  
en meubels
De Strijkwinkel 
oude Vesten 16, 9600 ronse
t: 055 23 24 55

Kringwinkel
Vanhovestraat 14, 9600 ronse
t: 055 38 58 78

LETS en Repair-café  
(ruilen en herstellingen)
0472 28 76 40

Sociaal Restaurant  
“De Pepermolen“
Peperstraat 8, 9600 ronse
t: 055 23 24 56

Sociale kruidenier “Kaboes”
spinstersstraat 36, 9600 ronse
t: 0476 78 20 31

Vzw Auxilior 2000
tweedehandswinkel: 
Kegelkaai 9, 9600 ronse
t: 055 20 63 81

Financiële 
problemen 
Centrum Algemeen 
Welzijnswerk (CAW)  
Oost-Vlaanderen

Regio Aalst -  
Zuid-Oost-Vlaanderen
zonnestraat 30, 9600 ronse
telefoon: 078 15 03 00

Sociaal Huis/ OCMW
oscar delghuststraat 62,  
9600 ronse
t: 055 23 28 54

Gezondheid
Algemeen Ziekenhuis der 
Zusters van Barmhartigheid - 
Campus Glorieux
glorieuxlaan 55, 9600 ronse
t: 055 23 30 11

Belgische MS-Liga Vlaamse 
Gemeenschap - Provinciaal 
Comité Oost-Vlaanderen 
ten Bossestraat 54,  
9660 Brakel
t: 055 42 12 29
nijverheidsstraat 14,  
9600 ronse
t: 055 21 13 80

Brandwondencentrum
universitair ziekenhuis gent
t: 09 240 34 90

Diabetes of suikerziekte: 
Vlaamse Diabetes vereniging
Beukendreef 11,  
9770 Kruishoutem
diabetes infolijn: 0800 96 333

Geef Borstvoeding Een 
Eerlijke Kans
dorrewei 19, 9700 oudenaarde
t: 0479 34 35 65

Haemovak 
glorieuxlaan 55, 9600 ronse
t: 055 23 37 00

Huisartsenkring
H. Vanwynghenestraat 78, 
9600 ronse
t: 055 20 66 66 (wachtdienst)

Kanker
■  Kankerfoon 

t: 0800 15 800
■  Vlaamse Liga tegen Kanker 

Koningsstraat 217,  
1210 Brussel 
t: 02 227 69 69

Oogaandoeningen
■  Blindenzorg Licht en Liefde 

Kortrijkse steenweg 304, 
9000 gent 
t: 09 225 95 29

■  Brailleliga 
engelandstraat 57,  
1060 Brussel 
t: 09 225 96 48 (gent),  
t: 02 533 32 11 (Brussel)

Oorprobleem
■  Logopediste dienst ter 

eecken 
Vlaanderenstraat 2,  
9700 oudenaarde 
t: 055 33 36 20

■  Vereniging voor ouders 
van nederlandstalige 
gehoorgestoorde kinderen 
(VongK) 
dammekensstraat 168,  
9600 ronse 
t: 055 21 84 63 
(telefoonnummer ex vrouw 
van ex voorzitter, geen extra 
info)

Salve
Kaatsspelplein 4, 9600 ronse
t: 055 21 37 79

Handicap
Absoluut vzw
spinnerijstraat 107,  
8500 Kortrijk
t: 056 23 70 31

Bond Moyson 
olifantstraat 1, 9600 ronse
t: 09 333 55 00 (elke werkdag 
tussen 8 en 17.30 u.)

Christelijke Mutualiteit 
a. delhayeplein 16, 9600 ronse
t: 09 234 63 50

De Kangoeroe
Kasterstraat 81, 9230 wetteren
t: 09 232 53 53

Hachiko vzw
Hundelgemsesteenweg 722, 
9820 merelbeke
t en f: 09 230 66 81

Handiklap 
t: 055 23 98 39

Liberale Mutualiteit van 
Oost-Vlaanderen - Afdeling 
Ronse
J.B. guissetplein 4,  
9600 ronse
t: 055 21 32 56
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NOK-centrum - Werken 
Glorieux 
glorieuxlaan 55, 9600 ronse
t: 055 23 34 40, 055 23 34 41

Partena - onafhankelijk 
ziekenfonds Vlaanderen
zuidstraat 14, 9600 ronse
t: 055 21 10 63

Securex
Beverstraat 45/0102,  
9700 oudenaarde
t en f: 055 33 39 11

Seniorenflats De Hoge 
Winde 
Bredestraat 256, 9600 ronse
t: 055 20 70 73 

Serviceflats Forum Sint-
Hermes - Werken Glorieux 
glorieuxlaan 55, 9600 ronse
t: 055 23 35 11

Sociaal Huis
oscar delghuststraat 62,  
9600 ronse
t: 055 23 28 54

Stedelijke Adviesraad  
voor Andersvaliden 
grote markt 12, 9600 ronse
t: 055 23 28 51

FIOLA
dienst begeleid wonen
Leuzesesteenweg 138,  
9600 ronse 
t: 09 274 10 10

Vlaamse Federatie  
voor Gehandicapten
t: 09 333 58 02

Hoge medische 
onkosten
Bond Moyson 
olifantstraat 1, 9600 ronse
t: 09 333 55 00 (elke werkdag 
tussen 8 en 17.30 u.)

Christelijke Mutualiteit 
a. delhayeplein 16, 9600 ronse
t: 09 224 77 22

Liberale Mutualiteit
J.B. guissetplein 4,  
9600 ronse
t: 055 21 32 56

Sociaal Huis/OCMW
oscar delghuststraat 62,  
9600 ronse
t: 055 23 28 54

Partena - onafhankelijk 
ziekenfonds Vlaanderen
zuidstraat 14, 9600 ronse
t: 055 21 10 63

Securex
Beverstraat 45/0102,  
9700 oudenaarde
t en f: 055 33 39 11

Vlaamse Liga tegen Kanker 
Koningsstraat 217, 1210 Brussel
t: 02 227 69 69

Huizen en wonen
Residentieel centrum Ronse
Broeke 80-82, 9600 ronse
t: 078 150 300

CVBA bouwmaatschappij 
Ronse
oscar delghuststraat 60,  
9600 ronse
t: 055 42 00 95

De Nieuwe Haard C.V.
fr. rooseveltplein 11 bus 001, 
9600 ronse
t: 055 21 73 94

Huurdersbond  
Oost-Vlaanderen 
fratersplein 6, 9000 gent
t: 09 223 28 77, 09 223 63 20 

Cel huisvesting Sociaal Huis
oscar delghuststraat 62,  
9600 ronse
t: 055 23 28 51

Woonzorgcentrum De Linde 
oscar delghuststraat 68,  
9600 ronse
t: 055 23 74 50

Seniorenflats  
De Hoge Winde 
Bredestraat 256, 9600 ronse
t: 055 20 70 73

Serviceflats Forum Sint-
Hermes - Werken Glorieux 
glorieuxlaan 55, 9600 ronse
t: 055 23 35 11 

Sociaal 
huisvestingsmaatschappij 
Vlaamse Ardennen
sint-Jozefsplein 18,  
9700 oudenaarde
t: 055 31 62 14

Trefpunt Sociaal 
Verhuurkantoor 
oscar delghuststraat 62,  
9600 ronse
t: 055 23 28 43

Vlaams Woningfonds
sint-Pietersaalststraat 177, 
9000 gent
t: 09 222 03 94

Werken Glorieux - 
Woonzorgcentrum 
Hogerlucht
Kammeland 59, 9600 ronse
t: 055 23 35 11, 055 23 35 52

Hulp in het 
huishouden
Familiehulp - 
Arrondissement Oudenaarde
Centrale Permanentie
Koningin elisabethlaan 3,  
9700 oudenaarde
t: 055 33 45 45
Contactpunt ronse
a. delhayeplein 16, 9600 ronse
t: 055 23 77 81 

Familiezorg Oost-Vlaanderen 
- Kluisbergen, Ronse
zwarte zustersstraat 18,  
9000 gent
t: 09 225 78 83

Grijkoort - De Strijkwinkel
oude Vesten 16, 9600 ronse
t: 055 23 24 55

Onafhankelijke Thuiszorg 
Vlaanderen
zuidstraat 14, 9600 ronse
t: 055 21 10 63, 09 269 85 00

Solidariteit voor het Gezin
remparden 12,  
9700 oudenaarde
t: 055 33 44 21 (24/24u).

Zorggroepeclips Poetshulp 
met dienstencheques 
gezinszorg en aanvullende 
thuiszorg
oscar delghuststraat 62,  
9600 ronse
t: 0491 56 83 72

Thuishulp Bond Moyson 
olifantstraat 1, 9600 ronse
t: 09 333 55 00 

Integratie  
en diversiteit
Agentschap Integratie  
en Inburgering  
Inburgering Oost-Vlaanderen
de Botaniek
spinsterstraat 36, 9600 ronse
t: 09 321 86 00

Dienst Diversiteit 
Stadsbestuur
oscar delghuststraat 62,  
9600 ronse
t: 055 23 28 31

Internaten en 
instellingen
Heuvelheem 
Dagverblijf voor volwassen 
mentaal gehandicapten
nokerepontweg 1,  
9772 wannegem-Lede
t: 055 31 93 84

Home Bevere
wortegemstraat 2,  
9700 oudenaarde
t: 055 31 92 09

Internaat buitengewoon 
onderwijs Oudenaarde 
MPIGO ’t Craeneveld 
(verbonden aan M.P.I. 
Craeneveld) 
serpensstraat 63,  
9700 oudenaarde (eine)
t: 055 31 39 64

Internaat der Vlaamse 
Ardennen 
ninovestraat 169, 9600 ronse
t: 055 23 53 90

Kinderverblijf Glorieux 
Afdeling Centrum 
voor kinderzorg en 
gezinsondersteuning
Kruisstraat 57a, 9600 ronse
t: 055 23 68 68

Ondersteuningscentrum 
Jongerenwelzijn
stationsstraat 45 a,  
9700 oudenaarde
t: 055 23 05 22

Opvang (nieuwe naam: 
pleegzorg Oost-Vlaanderen)
Kortrijkse heerweg 7, 
oudenaarde
t: 055 20 72 29 

Provinciaal Instituut 
Heynsdaele - Tehuis 
Provinciebestuur Oost-
Vlaanderen 
school voor bijzonder 
onderwijs:
einsdale 1, 9600 ronse
t: 055 23 53 17

Sociale dienst van de 
Vlaamse Gemeenschap bij 
de jeugdrechtbank
stationsstraat 45C,  
9700 oudenaarde
t: 055 23 77 20 

Tehuis (niet) werkenden  
(van Heuvelheem)
residentie Lindehove, 
abdijstraat 14,  
9700 oudenaarde
t: 055 30 98 11

Vzw De Bolster Kluisbergen
stationsstraat 3, 
9690 Kluisbergen
t: 055 39 00 00

Vzw De Bolster NAH 
Ronse (niet aangeboren 
hersenletsel)
oscar delghuststraat 64,  
9600 ronse
t: 055 38 82 10

Vzw De Bolster Zwalm
Kasteeldreef 2, 9630 
Beerlegem
t: 055 33 96 96
dagcentrum: middelwijk 14, 
9890 gavere
t: 09 389 96 96

VZW Amon - OOOC Glorieux 
-Onthaal-, Oriëntatie- 
Observatiecentrum 
sint-Hermesstraat 5,  
9600 ronse
t: 055 61 34 14, 055 60 81 77

VZW Ruysekensveld
Hoofdzetel: a. demetsstraat 8, 
9600 ronse
t: 055 21 54 77

Juridische vragen 
en problemen met 
gerecht
Arbeidsrechtbank
Bekstraat 14,  
9700 oudenaarde
t: 055 23 11 20

Centrum Algemeen 
Welzijnswerk (CAW)  
Oost-Vlaanderen
zonnestraat 30, 9600 ronse
t: 078 15 03 00

Half-Rond - Bezoekruimte 
Oost-Vlaanderen
zonnestraat 30, 9600 ronse
t: 078 15 03 00 
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BOECKHAEGE
Sfeervol genieten op de groene heuvel van Ronse in een exclusief kader. 
Salon en restaurant beschikbaar voor al uw feestelijkheden en seminaries van 20 tot 60 personen.
Menu’s vanaf €38

Gedurende de week enkel op reservatie vanaf 20 personen.
Open: vrijdag, zaterdag, zon- en feestdagen.
Kruisstraat 341 - 9600 Ronse - tel 055 20 95 45 
www.boeckhaege.be

EEN RESTAURANT 
MET EEN HART - 

IEDEREEN WELKOM!
> VERNIEUWD INTERIEUR <

Peperstraat 8 - 9600 Ronse
Tel: 055 23 24 56 - info@grijkoort.be

WWW.GRIJKOORT.BE

OPEN: ma-za: 11u30-14u00
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Justitiehuis - Dienst 
Slachtofferonthaal
Bourgondiëstraat 5,  
9700 oudenaarde
t: 055 33 16 11

Justitiehuis Oudenaarde
Lappersfort 1,  
9700 oudenaarde
t: 055 31 21 44

Lokale politie
Politiekegevangenenstraat 14, 
9600 ronse
t: 055 33 70 33,  
dringende hulp: 101

Rechtbank Eerste Aanleg
Bourgondiëstraat 5,  
9700 oudenaarde
t: 055 33 16 11

Sociale dienst bij de 
Jeugdrechtbank
stationstraat 45C,  
9700 oudenaarde
t: 055 23 77 20

Kinderen en 
jongeren: opvang, 
begeleiding en 
opvoeding
Ambulant Centrum Vlaamse 
Ardennen (Dageraad) 
rode Broeckstraat 38,  
9600 ronse
t: 055 20 95 40

Child focus
t: 116 000

Dagcentrum Tobias 
(Dageraad)
rode Broeckstraat 36,  
9600 ronse
t: 055 20 95 40

Gezinsbond
savooistraat 44, 9600 ronse
t: 0476 65 65 79

Half-Rond - Bezoekruimte 
Oost-Vlaanderen
zonnestraat 30, 9600 ronse
t: 055 20 62 78

Inloopteam Kind en 
Preventie
Paviljoen in tuin CLB
abeelstraat 35, 9600 ronse
t: 055 45 71 83

Jeugdbijstand (nu: 
bijzondere jeugdbijstand)
t: Jolijn: 0800 900 33

Jeugddienst Ronse
grote marijve 133, 9600 ronse
t: 055 23 94 26

Jongeren Aanbod CAW (JAC)
oswald Ponettestraat 87,  
9600 ronse
t: 055 20 83 32

Kind en Gezin - 
Consultatiebureaus
olifantstraat 1, 9600 ronse
t: 055 21 62 77 
abeelstraat 35, 9600 ronse
t: 055 20 91 01

Kind en Gezin - Regiohuis 
Oudenaarde
ter eecken 4 Bus 2, 
9700 oudenaarde
t: 078 15 01 00

Kinderverblijf Glorieux
glorieuxlaan 81, 9600 ronse
t: 055 23 37 63

Kind in Nood
abdisstraat 2, 9000 gent 
(brugse steenweg 274a , 
nummer: 09 216 73 30)
t: 09 233 10 10

Kinder- en jongerentelefoon
t: 102 (gratis en anoniem)

Kinderopvang De 
Blokkendoos - Ter Eecken 
galgestraat 2, 9700 
oudenaarde
t: 055 30 97 07
de Blokkendoos

NOK-centrum -  
Werken Glorieux 
glorieuxlaan 55, 9600 ronse
t: 055 23 34 40, 055 23 34 41

Ondersteuningscentrum 
Jongerenwelzijn
stationsstraat 45 a,  
9700 oudenaarde
t: 055 23 05 22

Opvang (pleegzorg  
Oost-Vlaanderen)
Kortrijkse heerweg 7, 
oudenaarde
t: 055 20 72 29 

Opvoedingstelefoon
dalstraat 69/7,  
9100 sint-niklaas
t: 078 15 00 10

Reddie Teddy - dienst 
opvanggezinnen
tramstraat 69, 9052 gent
t: 09 333 57 00

Sociale dienst van de 
Vlaamse Gemeenschap  
bij de jeugdrechtbank
stationsstraat 45C,  
9700 oudenaarde
t: 055 23 77 20

Speel-o-theek - Speelpunt
abeelstraat 35, 9600 ronse 
t: 0474 24 42 45

Sportdienst Ronse
Leuzesesteenweg 241,  
9600 ronse
t: 055 23 28 90

Zorggroep Eclips, het 
sprookjesbos, kinderverblijf
oscar delghuststraat 58,  
9600 ronse
t: 055 21 65 55

Toeterniettoe (holebi)
engelsenlaan 136, 9600 ronse
t: 055 60 07 93 (055 58 01 55)

Vertrouwenscentrum 
Kindermishandeling
Brugsesteenweg 274 a,  
9000 gent
t: 09 216 73 30

VZW Amon - OOOC Glorieux 
-Onthaal-, Oriëntatie- 
Observatiecentrum 
sint-Hermesstraat 5,  
9600 ronse
t: 055 61 34 14, 055 60 81 77

VZW Lejo, jongerenwerking
grote marijve 133, 9600 ronse
t: 0491 90 54 13 

VZW Ruysekensveld
Hoofdzetel: a. demetsstraat 8, 
9600 ronse
t: 055 21 54 77

Kinderrechts-
winkel / 
wetswinkels
Kind In Nood Oost-
Vlaanderen - Platform 
Vlaamse Ardennen  
(nu nummer van CLB)
Burgschelde 7, 9700 
oudenaarde
t: 055 31 38 62

tZitemzo
geldmunt 24 (Hoogstraat 18), 
9000 gent 
t: 09 233 65 65

Leren en opleiding
Centrum voor 
Leerlingenbegeleiding 
Gemeenschapsonderwijs
iJzerstraat 10 (frederic 
bruneellaan 55), 9600 ronse
t: 055 21 30 78

Grijkoort - begeleid werk
Peperstraat 8, 9600 ronse
t: 055 23 24 56

Grijkoort - Opleiding keuken- 
en zaalhulp
Peperstraat 8, 9600 ronse
t: 055 23 24 56

KOPA (kans op arbeid)
stationsstraat 21, 9600 ronse
t: 055 33 90 18

Leerpunt Zuid-Oost-
Vlaanderen afdeling  
Vlaamse Ardennen
Vanhovestraat 36, 9600 ronse 
(Leslokalen + secretariaat)
t: 055 20 70 01

Onderwijs Sociale 
Promotie - centrum voor 
volwassenonderwijs
L. Van grootenbruelstraat 63, 
9600 ronse
t: 055 23 53 91, 055 23 06 63

Teleblok van de Christelijke 
Mutualiteiten
telefoon: enkel tijdens 
examenperiodes 078 15 40 60

Vrij onderwijs - Vrij Centrum 
voor Leerlingenbegeleiding
abeelstraat 35, 9600 ronse
t: 055 23 71 11 (nieuw nummer: 
0492 46 67 00)

Werkwinkel- VDAB
oscar delghuststraat 60,  
9600 ronse
t: 055 33 40 80

Nood aan een 
gesprek
Breekpunt van Bond Moyson
de Colfmaekerstraat 5, 
9620 zottegem
t: 09 333 58 77

Centrum Algemeen 
Welzijnswerk (CAW)  
Oost-Vlaanderen
zonnestraat 30, 9600 ronse
t: 078 15 03 00

Centrum ter preventie van 
zelfmoord
t: 02 649 62 05

HuisvandeMens
zuidstraat 13, 9600 ronse
t: 055 21 49 69

Sociaal Huis/ OCMW
oscar delghuststraat 62,  
9600 ronse
t: 055 23 28 54

Sanana
martelaarslaan 17 , 9000 gent
t: 055 33 47 34

Pensioenen
Ombudsman bij RVP
ombudsdienst Pensioenen
wtCiii, simon Bolivarlaan 30 
bus 5, 1000 Brussel
- je kan jouw klacht opsturen 
naar
ombudsdienst Pensioenen
wtCiii, simon Bolivarlaan 30 
bus 5, 1000 Brussel
t: 02 274 19 80

Pensioendienst Liberale 
Mutualiteiten
sociale dienst - 
pensioendienst 
J.B. guissetplein 4,  
9600 ronse
t: 055 21 32 56

Pensioendienst - 
Stadsbestuur
sociaal Huis, oscar 
delghuststraat 62, 9600 ronse
t: 055 23 28 33

Psychische 
en geestelijke 
gezondheidszorg
AZ Glorieux - Psychiatrische 
Afdeling
glorieuxlaan 55, 9600 ronse
t: 055 23 30 11

Breekpunt van Bond Moyson
de Colfmaekerstraat 5, 9620 
zottegem (regio groot gent, 
vrijdagsmarkt)
t: 09 333 58 77
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GARAGE
DEKEYSER
055 21 35 68
Oude Vesten 47
9600 Ronse
www.garagedekeyser.be

garage 
DEKEYSER
055 21 35 68
Oude Vesten 47
9600 Ronse
www.garagedekeyser.be
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GaraGe Vanhauwere
Officiële verdeler myCar.be

Ninoofsesteenweg 308 - 9600 Ronse 
ronse@mycar.be - 055 21 85 62 

www.mycar.be

Jonge wagens aan  scherpe prijzen.
Zéér zéér

BFQRQ00A

Ninovestraat 118  •  9600 Ronse  •  055 23 00 30  •  www.lemaitre-ronse.be
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Centrum ter preventie van 
zelfmoord
t: 02 649 95 55

Centrum voor Geestelijk 
Gezondheidszorg  
“De Spiegel “
olifantstraat 5, 9600 ronse
t: 078 15 55 70

HuisvandeMens
zuidstraat 13, 9600 ronse
t: 055 21 49 69

Similes
groeneweg 151, 3001 Heverlee 
(geen reactie)
t: 09 216 65 55

Vlaamse Vereniging voor 
Hulp aan Verstandelijk 
Gehandicapten
ommegangstraat 39,  
9600 ronse
t: 055 21 84 59, 055 33 49 61

Solidariteit
De Botaniek 
Samenlevingsopbouw 
spinstersstraat 36, 9600 ronse
t: 055 30 53 66

De Vrolijke Kring vzw
Priesterstraat 38 bus 1,  
9600 ronse
t: 055 31 67 91

LETS en Repair-café  
(ruilen en herstellingen)
0472 28 76 40

Stervens-
begeleiding, 
palliatieve zorgen 
Netwerk Palliatieve Zorg 
Zuid-Oost-Vlaanderen 
-Netwerk Leven vzw
meerspoort 30, 9700 
oudenaarde
t: 055 20 74 00

Ouders van een overleden 
kind
Praatgroep zuid-oost-
Vlaanderen, tenede 21-  
9620 zottegem
t:09 360 59 32

Werken Glorieux - A.Z 
Zusters van Barmhartigheid - 
Eenheid voor Palliatieve zorg
glorieuxlaan 55, 9600 ronse
t: 055 23 37 82, 055 23 31 05, 
055 23 31 06

Thuisverpleging 
Europe Santé Service LTD
avenue de la Constitution 
64/2, 1090 Bruxelles
t: 02 425 20 35

Kring van zelfstandige 
verpleegkundigen Vlaamse 
Ardennen
t: 069 76 91 41

Psychiatrische Thuiszorg 
(PTZ) “Het Akkoord”
Penitentenlaan 22, 9620 
zottegem
09 364 46 46

Securofoon: 
noodalarmsysteem 
grote markt 15, 9600 ronse
t: 055 21 36 56

Solidariteit voor het Gezin
remparden 12,  
9700 oudenaarde
t: 055 33 44 21 (24/24u).

Thuisverpleging Bond 
Moyson 
olifantstraat 1, 9600 ronse
t: 09 333 55 00 

Thuisverpleging Hunnegem
tio3, oscar delghuststraat 60, 
9600 ronse
t: 0470 18 51 01

Thuisverpleging Wit-Gele 
Kruis
ninovestraat 50, 9600 ronse
t: 09 265 69 01
thuisverpleging en personen-
alarmcentrale: dag en nacht: 
055 21 22 14

Zelfstandige thuisverpleging 
Alfazorg
saint-sauveurstraat 55,  
9600 ronse
t: 0478 23 40 82

Vakbonden
Algemeen Belgisch 
Vakverbond (ABVV)
stationsstraat 21, 9600 ronse
t: 055 21 19 20

Algemeen Christelijk 
Vakverbond (ACV)
a. delhayeplein 16, 9600 ronse
t: 09 244 21 11

Algemene Centrale der 
Liberale Vakbonden (ACLVB)
J.B. guissetplein 4,  
9600 ronse
t: 055 21 12 23

Hulpkas voor 
werkloosheidsvergoeding 
(HVW)
Beverestraat 34,  
9700 oudenaarde
t: 055 30 48 29

Vergiftiging
Antigifcentrum
t: 02 264 96 36 

Vervoer en 
mobiliteit
B-mobiel Bond Moyson
tramstraat 69, 9052 
zwijnaarde 
t: 09 333 58 58

Christelijke Mutualiteit - 
Minder Mobielen Vervoer
t: 0474 77 08 87

De Lijn: belbus
t: 09 221 91 91

Fietsersbond Ronse
Vandewielelaan 69,  
9600 ronse
t: 0475 42 86 56

Mobar vzw 
(rolwagenvervoer)
ottergemsesteenweg zuid 
680, 9000 gent
t: 09 216 20 67

Niet dringend ziekenvervoer
t: 078 15 95 95

Shopcare/ 
boodschappendienst
t: 055 20 70 73

Solidariteit voor het gezin - 
vervoerdienst Solmobiel
remparden 12 bus 96 -  
9700 oudenaarde
t: 055 33 44 21

Werkgelegenheid
Arcor vzw (beschutte 
werkplaats)
ninovestraat 106, 9600 ronse
t: 055 21 45 33 

Het Ondernemerscentrum 
Ronse
zonnestraat 52, 9600 ronse
t: 055 60 51 07

Gespecialiseerde 
trajectbepaling en aling en- 
begeleiding voor personen 
met een handicap (GTB)
nipas (vervoersbewijs De 
Lijn). het Vlaams Fond voor 
sociale intel pe- begeleiding 
voor personen met een 
handicap (GTB)
oscar delghuststraat 62,  
9600 ronse
t: 055 33 40 87

Wijkwerken
oscar delghuststraat 62,  
9600 ronse
t: 055 30 40 84, 055 30 40 85

Werkwinkel- VDAB
oscar delghuststraat 60,  
9600 ronse
t: 055 33 40 80

Wijkwerking
De Botaniek 
Samenlevingsopbouw 
spinstersstraat 36, 9600 ronse
t: 055 30 53 66

Wonen voor 
ouderen
Woonzorgcentrum De Linde 
oscar delghuststraat 68,  
9600 ronse
t: 055 23 74 50

Securofoon: 
noodalarmsysteem
grote markt 15, 9600 ronse
t: 055 23 53 13

Seniorenflats De Hoge 
Winde 
Bredestraat 256, 9600 ronse
t: 055 20 70 73

Serviceflats Forum Sint-
Hermes - Werken Glorieux 
glorieuxlaan 55, 9600 ronse
t: 055 23 35 11

Ziekenfondsen
Bond Moyson 
olifantstraat 1, 9600 ronse
t: 09 333 55 00 (elke werkdag 
tussen 8 en 17.30 u.)

Christelijke Mutualiteit 
a.delhayeplein 16, 9600 ronse
t: 09 234 63 50

Liberale Mutualiteit
J.B. guissetplein 4,  
9600 ronse
t: 055 21 32 56

Partena - onafhankelijk 
ziekenfonds Vlaanderen
zuidstraat 14, 9600 ronse
t: 055 21 10 63

Securex
Beverstraat 45/0102,  
9700 oudenaarde
t en f: 055 33 39 11

Zwangerschap
’t Huis van Geboorte: 
Babykriebels (natuurlijk 
bevallen)
enkel telefonisch bereikbaar 
gsm: 0476 30 87 68

Algemeen Ziekenhuis der 
Zusters van Barmhartigheid - 
Campus Glorieux
glorieuxlaan 55, 9600 ronse
t: 055 23 30 11

FARA vzw, luister- en 
informatiedienst rond 
zwangerschapskeuzes 
geldenaaksebaan 277,  
3001 Heverlee
t: 016 38 69 50

Geef Borstvoeding Een 
Eerlijke Kans
dorrewei 19, 9700 oudenaarde
t: 0479 34 35 65

Huis van het kind
abeelstraat 35 bus 001,  
9600 ronse
t 0474 74 42 45

Inloopteam Kind en 
Preventie
Paviljoen in tuin CLB, 
abeelstraat 35, 9600 ronse 
t: 055 45 71 83

Kind en Gezin - 
Consultatiebureaus
olifantstraat 1, 9600 ronse
t: 055 21 62 77 
abeelstraat 35, 9600 ronse
t: 055 20 91 01

Kind en Gezin - Regiohuis 
Oudenaarde
ter eecken 4 Bus 2,  
9700 oudenaarde
t: 078 15 01 00

BEKGW00A

Ontdek de nieuwe
Ford Focus tijdens
onze opendeurdagen

Kom langs tussen 14 en 18 september
en rij niet onopgemerkt voorbij met de gloednieuwe Ford Focus ST-Line die sportieve styling naar een hoger
niveau tilt. Zijn matzwarte radiatorrooster en 17” lichtmetalen sportvelgen beloven zowel sportieve prestaties
als een opvallende aantrekkingskracht. Als uw hart hier sneller van klopt, dan is dit uw Focus.
Afspraak in onze showroom. Ook open op zondag 16 september!

Garage Dewolf
Chaussée de Renaix 23
7750RUSSEIGNIES
www.garagedewolf.com
Tel. 069/76.86.99

Å3,5-9,1 L/100 KM.Æ91-209 G/KM CO2. (CO2MPAS)
CO2MPAS verbruik- en uitstootgegevens zijn getest door Ford, maar nog niet finaal gehomologeerd. Verbruik en uitstoot geldig voor de uitvoeringmet banden zoals beschreven in de standaarduitrusting. Optionele banden kunnen een andere CO2-uitstoot en verbruik tot gevolg
hebben. Contacteer ons voor meer informatie. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.nl.ford.be. Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.nl.ford.be/milieu. ford.be
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Å3,5-9,1 L/100 KM.Æ91-209 G/KM CO2. (CO2MPAS)
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hebben. Contacteer ons voor meer informatie. Voor meer inlichtingen, raadpleeg www.nl.ford.be. Milieu-informatie (KB 19/03/2004): www.nl.ford.be/milieu. ford.be

CO2MPAS verbruik- en uitstootgegevens zijn getest door Ford, 
maar nog niet finaal gehomologeerd. Verbruik en uitstoot 
geldig voor de uitvoering met banden zoals beschreven in de 
standaarduitrusting. Optionele banden kunnen een andere 
CO2-uitstoot en verbruik tot gevolg hebben. 
Contacteer ons voor meer informatie. Voor meer inlichtingen, 
raadpleeg www.nl.ford.be.  
Milieu-informatie (KB 19/03/2004): 
www.nl.ford.be/milieu. ford.be
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Hoogstraat nr5 bus2 - 9600 Ronse - 0468/022.432 - marc@dakra.be - www.dakra.be

Hellende en platte daken / dakconstructies
Zinkwerken / platte daken in Epdm - Pvc - bitumen / Isolatie
Gevelbekleding in Hout-Rockpanel - Zink - Aluminium - Leien

Prefab dakkapellen geplaatst in 1 dag
Totale afwerking van zolderkamers

Ramen en deuren in Aluminium - Pvc - Hout.
Rolluiken - Screens - binnenafwerking - Sectionaal poorten
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GEDRUKTE PERS
De Coster Ronny: Het Laatste nieuws - fotograaf 
info@ronnydecoster.be - 0475 44 50 17
De Doncker Hubert: randeevoe 
hubert.dedoncker@skynet.be - 0478 45 31 17
De Venter Marc: rondom / radio 2
marc.deventer@telenet.be - 0475 41 65 98
De Vos Fernand: Het nieuwsblad / de standaard 
fernanddevos@hotmail.com - 0495 61 42 14
Debuysscher Roland: Corelio / sport / voetbal 
vandenhaute.p@skynet.be - 0499 21 50 42
Delabie Stijn: Het nieuwsblad / de standaard / rondom
ronse@nieuwsblad.be - 0471 35 15 71
Desmytere Geert: rondom 
geert.desmytere@corelio.be - 0476 49 49 38
Deze Week: deze week (voorheen de streekkrant) 
kantoor.aalst@roularta.be - 053 76 90 11
Donkerwolcke Fabrice: randeevoe 
fabricedonkerwolcke@hotmail.com - 0497 32 49 04
D’hondt Lieke: Het Laatste nieuws 
dhondt.lieke@gmail.com - 0479 69 00 47
Huyghe Erwin: Communicatiedienst ronse 
communicatie@ronse.be - 055 23 28 04
Ketels Marie-Ange: Le Courrier de l’ escaut 
ketels.marie-ange@skynet.be - 0472 38 55 77
Malaise Peter: Het nieuwsblad - mp@online.be - 0475 89 45 74
Plasmans Lieven: deze week 
lieven.plasmans@hotmail.com - 0475 49 03 70
Quintens Jacques: Het nieuwsblad - 055 20 87 58
Rondom (redactie): rondom - 
editie.vlaamseardennen@rondom.be 
T’Jampens Bart: freelance - 
bart.tjampens@gmail.com - 0478 70 56 39
Tsala Nathalia: randeevoe - info@randeevoe.be - 055 60 06 13
Van Dorpe Peter: deze week / steps / de zondag 
peter.van.dorpe@roularta.be - 0477 85 43 69
Van Maelsacke Brenda: rondom 
brenda.vanmaelsacke@hotmail.com - 0473 40 90 35
Van Wambeke Damien: deV gazette / Kerk & Leven / rondom
 davawa.ronse@skynet.be - 0476 71 31 19
Vandamme Willy: de zondag 
willyvandamme@skynet.be - 0478 90 11 07
Vanden Bossche Alain: rondom / Het nieuwsblad
vdb_alain@hotmail.com - 0474 66 46 02
Vandewalle Thomas: Het Laatste nieuws 
vandewallehln@gmail.com - 0498 44 70 44
Vanopbroeke Charlène: deze week / steps / de zondag 
charlene.vanopbroeke@fitagency.be - 0477 38 20 00

DIGITALE PERS
Aelvoet Patrick: deV gazette - pat.aelvoet@skynet.be 
Deventer Willy: deV gazette 
gazetronse@gmail.com - 055 20 60 03
De Weerdt Johan: deze week 
info@de-scroll-kalender.be - 0473 76 72 96
InVlaanderen.be: inVlaanderen.be - redactie@invlaanderen.be 
Redactie belg.be: nieuws-site - redactie@belg.be 
Vancaeneghem Stef: onafhankelijk journalist
stephane.vancaeneghem@telenet.be
Vanassche Francis: Vrt nws 
francis.vanassche@vrt.be - 0477 75 21 90 

TELEVISIE
AVS: aVs - regionale tV - redactie@avs.be 
Beleef Het: Livestream - herman@herthog.be - 0487 02 89 90
Jan Verbeke Producties: Correspondent Vrt 
redactie.gent@janverbeke.be - 0499 50 50 50
Naert Wim: Het nieuws - Vtm 
vtmgent@proximus.be - 0475 45 50 75
Stuart Peter: aVs - regionale tV - info@avs.be - 0486 84 77 96

RADIO
Poté Wim: radio 2 - wim.pote@vrt.be - 0475 38 37 20
Radio 2 (O/Vl): Vrt-radio - redactieoostvlaanderen@radio2.be  
Reuse Stefaan: VBro radio 
stefaan.reuse@skynet.be - 0475 43 10 07
Vanassche Francis: Vrt nws
francis.vanassche@vrt.be - 0477 75 21 90

FOTOGRAFEN
Bordeaud’huy Eric: eric.b@telenet.be - 0474 83 63 72
De Bleeker Johan: debleekerjohan@hotmail.com - 0474 32 56 58
Gevaert Fabrice: gevaert.fabrice@hotmail.com - 0477 67 49 52
Vancoppenolle Xavier: xavier.vancoppenolle@telenet.be 

VARIA
Opsomer Dominique: Persverantwoordelijke 
“KsK ronse” en “ronse Koerst”  
dominique.opsomer@telenet.be - 0473 94 86 78

PERSBOND RONSE
Roland Debuysscher - voorzitter
Charlène Vanopbroeke - ondervoorzitter
Marie-Ange Ketels - secretaris

jouwthuisverpleging.onzeexpertise
Totaalzorg↕Vertrouwde gezichten↕Lokale samenwerking

Alle ziekenfondsen - 24u/24u - 7d/7d

Ook in Ronse
T. 0800-20 30 2
zorgcentrale@wgkovl.be
www.witgelekruis.be

(gratis nummer)

BFUOH00A
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adHd   09 830 30 25
afvalnummer  0800 90 270
alzheimerlijn  0800 15 225
amnesty international Vlaanderen   03 271 16 16
antigifcentrum   070 24 52 45
anonieme alcoholisten   03 239 14 15
autismetelefoon  078 15 22 52
Belastingen: Controle Btw  0257 257 57
Belastingen: directe belastingen  0257 257 57
Belastingen: ontvangkantoor   0257 257 57
Cardstop   070 34 43 44
Child focus  116 000
Civiele Bescherming   050 81 58 41
Co-foon   070 24 52 45
de Lijn  070 22 02 00
de Post   02 201 23 45
diabetes infolijn   0800 96 333
dierenpolitie  055 33 70 33 
douane  02 578 10 00
druglijn  078 15 10 20
engie - electrabel  078 35 33 33 
far ys 

algemeen waternummer 078 35 35 99 
defectnummer 078 35 35 88

fluvius  078 35 35 34
gaselwest  078 35 35 34
gasgeur of gaslek  0800 65 065
Holebifoon  0800 99 533
informazout  078 15 21 50
interfederaal gelijkekansencentrum  0800 12 800
Kadaster  02 577 73 80
Kankerfoon  0800 15 802
Liga voor mensenrechten  09 223 07 38
Kringwinkel  055 38 58 78
medische spoeddienst  100
mutas  02 272 09 00
nationale inlichtingen  1207
nmBs  02 528 28 28
s.o.s. nuchterheid ronse 0486 25 66 71
opvoedingstelefoon 078 15 00 10
registratie & domeinen 02 575 30 30
rusthuis infofoon   078 15 25 25
storingen & defecten elektriciteit & gas   078 35 35 00
straatlampentelefoon  0800 635 35
taaltelefoon  078 15 20 25
teleblok  0800 13 144

VaB  078 22 22 22
Veilig vrijen  078 15 15 15
Vertrouwenscentra kindermishandeling  0800 97 079
Vlaamse infolijn   1700 (gratis)
Vlaamse kruis   015 27 61 00
Vlaamse wegentelefoon  0800 12 266
Vlaams ondersteuningscentrum ouderenmis(be)handeling  078 15 15 70
Vredegerecht  055 42 34 25
zelfmoordlijn  1813

Noodnummers
Brandweer & ziekenwagen  100/112
Politiehulp   101
Politie ronse   055 33 70 33
awel (kinder- en jongerentelefoon)  102
rode Kruis   105
rode Kruis ronse   055 21 05 40
tele-onthaal  106
europees noodnummer   112
Brandwondencentrum (gent)   09 332 34 90
gasreuk  0800 650 65

Wachtdiensten
wachtdienst huisarts
http://www.hakro.be   055 20 66 66

wachtdienst apotheker
http://www.apotheek.be  0903 99 000 (€ 1,50/min.)

wachtdienst tandarts
http://www.tandarts.be
http://www.mijntandarts.be   0903 39 969 (€ 1,50/min.)

Meldingsformulier
Persoonlijke gegevens

naam ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

adres............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

telefoon/gsm ................................................... ............................  e-mail  .......................................................................................................................................................................................................................................................................

Uw melding
(1 melding per formulier aub)                        invuldatum .....................................................................................................................................................................................................................................................

❍ Kapot verkeerslicht/ verkeersbord ❍ omgewaaide boom

❍ sluikstort of zwerfvuil ❍ defecte openbare verlichting

❍ Verwaarlozing van eigendom ❍ graffiti

❍ ongedierte ❍ Breuk of verzakking in voetpad of wegdek

❍ geluids-, geur-, licht-, stof- en roethinder ❍ andere

Omschrijving

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dit formulier bezorgen
* Per post t.a.v. College van Burgemeester & schepenen, grote markt 12 - 9600 ronse
* aan het onthaal van het stadhuis.
* invullen via het webformulier op www.ronse.be
* Via e-mail versturen naar info@ronse.be

Opvolging
Vul steeds je contactgegevens in. Het stadsbestuur kan contact met je opnemen voor verdere verduidelijking of aanvulling van uw 
melding. eenvoudige meldingen kunnen snel opgelost worden. minder eenvoudige problemen kunnen soms wat tijd in beslag ne-
men. in dit geval houdt de betrokken dienst je op de hoogte.  anonieme meldingen en scheldpartijen worden niet behandeld.

Electro Cordier 95jaar

BF
N
W
E0
0A

UW 
ELECTROWINKEL

MET EIGEN 
HERSTELDIENST

Stationsstraat 23, Ronse
T. 055 21 37 72

electrocordier@gmail.com
www.electrocordier.be
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archief ......................................................................13
basiliek ...................................................................64
begraafplaatsen ............................................... 17
beiaard ....................................................................35
belastingen ..........................................................13
belbus ..................................................................... 29
bestuursadministratie ..................................13
bevolkingscijfers .............................................. 16
bevolkingsdienst ............................................. 16
bevolkingsregister .......................................... 16
bibliotheek .......................................................... 38
bijennesten......................................................... 54
Bin (Buurtinformatienetwerk) ............. 56
bommelsfeesten...............................................31
Botaniek ...............................................................60
bouwen of verbouwen ................................ 18
braderie ................................................................. 30
brandweer ........................................................... 54
burgemeester ...................................................... 5
burgerlijke stand ............................................. 16
burgerzaken ....................................................... 16
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“ronse uw stad 2019” werd mee geïllustreerd door foto’s van inwoners. dank aan de vele mensen die belangloos hun foto’s instuurden.  
Heb je zelf ook een mooie foto van een activiteit, een gebouw of landschap in ronse? aarzel dan niet om deze op te sturen naar commu-
nicatie@ronse.be. wie weet staat jouw foto wel in de volgende editie van “ronse uw stad”.

de gepubliceerde foto’s zijn van volgende fotografen:

Bordeaud’huy eric: p. 12, 24, 27, 50, 57, 68
Busselen elke: p. 38 
de Block nathalie: p. 13 
de tandt isabelle: p. 44
duquesne Patricia: p. 85, 89
franssen geertje: p. 3, 5, 31, 60, 61, 62, 71 
gevaert fabrice: cover, p. 36, 86 
Huyghe erwin: p. 5, 7, 8, 15, 16, 17, 20, 25, 28, 33, 34, 39, 58 
Hysselinck thomas: p. 90
Kestelijn anneke: p. 35 
Khiter sammy: p. 11 
Laurent elke: p. 78 
Laurier Veerle: p. 76

Luwaert Peter: p. 23
Politie ronse: p. 52, 53
Pot myriam: p. 55
sportdienst ronse: p. 40
toerisme ronse: p. 51, 64
Van Boven miguel: p. 63
Van Coppernolle Brecht: p. 84
Van driessche milo: p. 65
Van wymeersch an: p. 30, 42, 45, 68 
Verleyen roel: p. 66
Vinois Bjorn: p. 32 
wollaert dirk: p. 6, 18
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De Stadstuinwoonadviseur
Tel. 0472 89 07 63 | info@stadstuinronse.be

Hoewil jij wonen? Kom een kijkje nemen en
ondek het ruime aanbod aan appartementen
en woningen in het groene hart van Ronse.

Je bent elke donderdag van 17u tot 19u welkom
aan het infokantoor ter plaatse, of na afspraak.
Adres : Oscar Delghuststraat 39, 9600 Ronse.

Wonen in de stad én leven in het groen.
De perfectematch.

Welkom thuis
in De Stadstuin


