INZICHTMAGAZINE
INZICHT 72 • FEBRUARI 2019 • EEN UITGAVE VAN STAD RONSE

BUR
G
DEN EMEES
KT N
T
OG N ER
AAN
IE
STO
PPE T
N
[P. 4
-6]

NIEUWE BESTUURSPLOEG 2019-2024 • P 8-9
Ronse, een sterk merk
JONGERENWERKING LEJO • P 20-21
Waar jongeren de hoofdrol spelen

INHOUD

P4
BURGEMEESTER DUPONT
DENKT NOG NIET AAN
STOPPEN

P8
NIEUW BESTUUR
2019 – 2024

P 14
PICTURALE 2019

-2-

P 15
DE RONDE VAN
VLAANDEREN

GESPOT
BASILIEK VAN SINT-HERMES
De collegiale kerk van Sint-Hermes en de crypte werden op
2 februari 2019 officieel verheven tot basiliek. Deze historische gebeurtenis betekent een mijlpaal in de geschiedenis
van de stad en de cultus van de patroonheilige Sint-Hermes.
België telt nu 28 basilieken en die van Ronse is de derde in
Oost-Vlaanderen. De titel ‘kleinere basiliek’ of ‘basilica minor’
kan 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
geheel vormen, zijn die redenen 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 Ronse. De
verering van de heilige Hermes ligt immers aan de grondslag
van de jaarlijkse Fiertelommegang 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,
beschermd wordt tegen waanzin.

VOLG ONS
@S TAD.RONS E

@INFORONS E

S TA D R O NS E

EN VERDER…

P 20
JONGERENWERKING
LEJO IN DE KIJKER

P 25
TOERIST IN
EIGEN STAD

-3-

7
11
13
17
18
22
23
24
26
27

BUDGET
VRIJE TIJD IN RONSE
CYPRIAAN DE RORE
IN DE BIB
CC DE VERVERIJ
GEDENKVORMEN OP DE BEGRAAFPLAATS
WEGENWERKEN
KIES JE BASISSCHOOL
MOBILITEIT
WIST JE DAT…

“Voor mij is
de Ronsenaar
kritisch, maar met
een groot hart en het
hart op de tong”

INTERVIEW
BURGEMEESTER DUPONT
DENKT NOG NIET AAN STOPPEN
Tijdens de gemeenteraad van 3 januari werd de bestuursploeg voor de legislatuur 2019 – 2024 officieel aangesteld,
met – voor de vierde keer – burgemeester Luc Dupont aan
het roer. In de Ronsese geschiedenis droeg enkel Eugène
Soudan (zie cover) de sjerp langer. Hij zetelde als burgemeester tussen 1926 en 1958. De burgemeester denkt
naar eigen zeggen niet aan stoppen, dus misschien haalt
hij Soedan nog in? Hij maakte graag even tijd voor een
gesprek over zijn Ronse en wat het betekent om burgervader te zijn.

Bent u geboren en getogen in Ronse?
Burgemeester: “Ik ben in 1952 geboren in Oudenaarde,
omdat het ziekenhuis in Ronse pas vlak na mijn geboorte de
deuren opende. Mijn moeder komt uit Berchem, mijn vader
uit Schorisse. Toen ik twee jaar was, zijn we naar Ronse
verhuisd. Ik beschouw mezelf als een ‘echte’ Ronsenaar.”
Hoe zou u “de Ronsenaar” typeren?
Burgemeester: “Dat is een moeilijke vraag. Dé Ronsenaar
bestaat natuurlijk niet. Hoeveel van de huidige inwoners
van Ronse zijn hier effectief geboren en getogen? Voor
mij is de Ronsenaar kritisch, maar met een groot hart en
het hart op de tong.”
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Van waar komt uw politiek engagement?
Burgemeester: “Mijn politiek engagement heb ik van thuis meegekregen.
Mijn moeder was politiek geïnteresseerd. Zij werd in 1949 - één jaar na de
invoering van het stemrecht voor vrouwen - het eerste vrouwelijke verkozen
provincieraadslid in Oost-Vlaanderen. Mijn vader was ook politiek geëngageerd. Hij was meer dan 25 jaar
arrondissementsvoorzitter voor de
toenmalige CVP en o.a. senator onder Tindemans I en II. Het is via hem
dat ik in de politiek gerold ben. Bij de
gemeenteraadsverkiezingen van 1976
was ik pas afgestudeerd. Mijn vader
werd gevraagd om op de lijst te staan,
maar met zijn carrière als advocaat,
senator en zijn gezin van zes kinderen
had hij hier weinig tijd voor. Daarom zei
hij: ‘zet mijn zoon maar op de lijst’. Zo
kwam ik in de politiek terecht.”
Kwam uw keuze om rechten te studeren ook voort uit een sociaal engagement?
Burgemeester: “Niet echt. Ik wilde
immers talen studeren, maar mijn
vader had voor mij een andere toekomst voorzien. Ik heb na mijn studies
rechten en criminologie nog een jaar
notariaat gestudeerd aan de UCL, dus
in het Frans. In die tijd moest je nog
een ‘maturiteitsexamen’ afleggen
om aan de unief te kunnen studeren,

en dat heb ik in de vakken Engels en
Duits gedaan. Ik heb dus toch mijn
hart kunnen ophalen met talen.“
Hoe anders was het Ronse uit uw
jeugd in vergelijking met het Ronse
van nu?
Burgemeester: “Het Ronse uit mijn
jeugd zag er helemaal anders uit. In
de jaren ’50 en ’60 kreeg de textielindustrie in Ronse rake klappen. Dat
was heel zichtbaar in het straatbeeld.
Grote industriecomplexen stonden
leeg en er was veel verloedering in de
stad. Het vroegere negatieve imago
van Ronse had vooral daarmee te maken. Intussen hebben we succesvol de
moeilijke overgang gemaakt van een
industriestad naar een moderne stad.
Nu zijn we van dat negatief beeld verlost. Het leeft enkel nog bij mensen die
hier al heel lang niet meer zijn geweest.”
U heeft het imago een heel ernstig
burgemeester te zijn. Het is niet uw
stijl om bv. dagelijks op café te gaan
om burgers te ontmoeten. Heeft dat
ooit tegen u gewerkt?
Burgemeester: “Het is inderdaad niet
mijn stijl om de ‘populaire’ uit te hangen. Een burgemeester heeft zodanig
veel activiteiten, dat ik niet zou weten
wanneer ik op café zou moeten gaan.
Ook de sociale media zijn absoluut
niet mijn ding. Ieder heeft zijn eigen
stijl en manier om aan politiek te doen.

Eugène Soudan: 28 jaar burgemeester van Ronse
Eugène Soudan (1880 – 1960) kwam uit een welgestelde liberale burgerlijke familie uit Ronse. Hij
werd doctor in de rechten aan de ULB en vestigde
zich als advocaat in Brussel. Hij was aanvankelijk
lid van de Liberale Jonge Wacht maar stapte in
1899 met een deel van de progressieve liberalen
uit Ronse over naar de socialistische BWP.
Van 1921 tot aan zijn overlijden was hij gemeenteraadslid van Ronse, waar hij van 1926 tot 1940
en van 1945 tot 1958 burgemeester was. Bovendien volgde Soudan
een ministeriële loopbaan: van 1935 tot 1936 en van 1939 tot 1940
was hij minister van Justitie, in 1938 was hij enkele maanden minister
van Financiën, in 1939 was hij korte tijd minister van Buitenlandse
Zaken en in 1940 voor korte tijd minister van Openbaar Onderwijs.
Tijdens de oorlog werd hij naar het concentratiekamp van Buchenwald
overgebracht. Soudan overleefde het concentratiekamp en werd op 11
april 1945 door het Amerikaanse leger bevrijd. In 1945 werd Eugène
Soudan benoemd tot minister van Staat.
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Die complementariteit is een sterkte
binnen een schepencollege. Je hebt
een goeie mix nodig. Mijn imago heeft
mij nooit parten gespeeld. Ik denk dat
mensen vooral geïnteresseerd zijn in
het beleid, in wat je verwezenlijkt.”
Hoe ontspant u zich?
Burgemeester: “Ik heb altijd veel en
graag gesport. Ik doe mijn best om op
zondag te gaan zwemmen, maar door
al mijn verplichtingen lukt dat zeker
niet iedere week. Daarnaast trek ik op
zondag graag de wijde natuur in met
mijn echtgenote. Buiten gaan stappen en uitwaaien is goed voor het
lichaam, de geest en de relatie. Het
verruimt je blik en biedt nieuwe perspectieven. Ik raad iedereen aan om
vaker de stapschoenen aan te trekken
en onze prachtige omgeving te gaan
verkennen.”

“Ik zie onze
verwezenlijkingen als
een samenhangend
geheel, een constante
lijn van verbetering.”
Op welke verwezenlijking bent u in
het bijzonder trots?
Burgemeester: “Het is moeilijk om er
één uit te pikken. Ik denk dat we veel
gerealiseerd hebben, stap voor stap,
aan een gestaag tempo. In ’88 legde
het mobiliteitsplan van toen de basis
voor de herinrichting van het commercieel centrum, de vernieuwing van de
Grote Markt. Daarnaast de sportzone,
het cultureel centrum, de Hoge Mote,
de heraanleg van de Vrijheid, TIO3…
Ik zie onze verwezenlijkingen als een
samenhangend geheel, een constante
lijn van verbetering. Ook niet-Ronsenaars zien nu de opportuniteiten van
Ronse. Ze merken dat wonen in een
stad als Gent onbetaalbaar wordt. Wij
zitten hier in een prachtige omgeving
en de huizenprijzen zijn nog interessant.”
Is er een uitdaging die u onvoldoende
heeft kunnen aanpakken?
Burgemeester: “Ronse is een diverse
stad. Inburgering, voldoende kennis

“De gesprekken
met burgers
houden me met
de voeten in
de realiteit.”

van het Nederlands en integratie op
de arbeidsmarkt blijven aandachtspunten. Ronse kent nog steeds een
te hoog werkloosheidscijfer. Ook
armoede blijft een probleem. De coördinatie van de armoedebestrijding
is in deze legislatuur dan ook een expliciete, aparte bevoegdheid die ik
zelf behartig. Als burgemeester kan
ik een verbindende rol spelen tussen
verschillende diensten en domeinen.
Armoede omvat immers verschillende aspecten: onderwijs, huisvesting,
werk,taal…”
U houdt eraan om wekelijks een
spreekuur te organiseren?
Burgemeester: “Mijn wekelijkse zitdag behoedt me voor een ivoren torenmentaliteit. De gesprekken met
burgers houden me met de voeten in
de realiteit. Heel wat problemen die
tijdens m’n spreekuur aangekaart worden, gaan over huisvesting. De moeilijkheden waarmee sommige inwoners
geconfronteerd worden, leer je niet
kennen door enkel achter je bureau
te werken. Ik kan niet ieder probleem
direct oplossen, maar ik kan op zijn
minst doorverwijzen. Bovendien is het
belangrijk dat mensen zich gehoord

voelen. Als burgervader is dat ook één
van mijn taken.”
Wordt u de constante verantwoordelijkheid als publiek figuur nooit beu?
Burgemeester: “Dat je aangesproken
kan worden in het openbaar, dat neem
je erbij. Soms is dat wel vervelend, als
je bijvoorbeeld in familieverband bent.
Natuurlijk moet je altijd alert en bereikbaar zijn. Toen we geconfronteerd
werden met de watercrisis en de hele
stad een tijdje zonder zat, stond ik op
het punt om op vakantie te vertrekken. Gelukkig was het geen vliegreis
en kon ik ze gemakkelijk enkele dagen
uitstellen. Burgemeester zijn is een
zware, drukke maar ook boeiende en
gevarieerde job. Gelukkig kan ik de
zaken gemakkelijk van me af zetten.
Het gebeurt niet zo veel dat ik wakker
lig van het werk. Ik kan gemakkelijk
loslaten.”
Het gerucht deed de ronde dat de vorige legislatuur uw laatste zou zijn.
Waarom heeft u beslist om toch nog
voort te doen?
Burgemeester: “Ik zit al 36 jaar onafgebroken in de gemeenteraad, waarvan 12 jaar als eerste schepen en 18
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jaar als burgemeester. Daarom heb ik
aan mijn partij duidelijk gemaakt dat
ik het burgemeesterschap niet wilde
monopoliseren en gerust een stap
opzij had willen zetten. Men heeft me
echter gevraagd om nog eens de lijst
te trekken en dat heb ik gedaan.”
Kijkt u uit naar de tijd waarin u geen
burgemeester meer zal zijn en meer
tijd zult hebben voor andere dingen?
Burgemeester: “Nee. Als je uitkijkt
naar het einde van je job, dan moet je
ermee stoppen. Dan is er geen motivatie meer. Na mijn burgemeesterschap zal ik meer tijd hebben om die
stapels boeken te lezen die ik nog heb
liggen en om al die reizen te maken
die ik nog wil doen. Mijn echtgenote
zou ook blij zijn. Burgemeester zijn
combineren met een job én een gezin:
dat is altijd het moeilijkste geweest.
Het is een constant balanceren op een
slappe koord want je moet al die verschillende rollen vervullen. Bijna nooit
thuis zijn weegt uiteraard op je gezin.
Nee, ik ga vast niet in het spreekwoordelijke zwarte gat vallen als ik er ooit
mee stop, maar daar denk ik dus nog
niet aan.”

BUDGET

2019

Ieder jaar bespreekt de gemeenteraad in de maand december het budget voor het volgende werkjaar. De stad ontvangt
elk jaar een groot bedrag aan inkomsten via belastingen en subsidies, maar zet daar ook een heleboel uitgaven en
investeringen tegenover. Deze balans moet in evenwicht blijven. Onderaan zie je een overzicht van de inkomsten en
uitgaven van de stad. Je vindt ook een overzicht van enkele belangrijke of in het oog springende uitgaven voor 2019,
zoals de kosten voor de politie, wegenwerken, de bib, het recyclagepark… Wie een uitgebreid overzicht van de inkomsten en uitgaven van de stad wil inkijken, kan hiervoor steeds terecht bij de Financiële Dienst.

Brandweer

Cultuur

€ 655 623

€ 1 933 279

Politiediensten
€ 4 488 635

Recyclagepark
€ 1 399 635

Toerisme
€ 417 696

Evenementen
€ 257 346

Bibliotheek
€ 879 929

Jeugd
€ 490 240

Uitbating zwembad
€ 357 237

Wegen
€ 1 915 000

Straatverlichting
€ 660 000

Uitgaven

€ 35 632 878,78

Goederen en diensten

€ 5 863 179,17

Personeelskosten

€ 14 828 146,59

Werkingssubsidies

€ 14 337 224,49

Andere operationele uitgaven

€ 352 477,00

Financiële uitgaven

€ 251 851,53

Ontvangsten

€ 37 804 974,48

Ontvangsten uit de werking

€ 3 103 293,05

Fiscale ontvangsten : belastingen

€ 19 006 824,76

Subsidies hogere overheden

€ 13 835 354,48

Andere operationele ontvangsten

€ 166 385,23

Financiële ontvangsten

€ 1 693 116,96
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BESTUUR
NIEUWE BESTUURSPLOEG
2019 - 2024
Donderdag 3 januari legden in de gemeenteraadszaal van
het stadhuis de leden van het nieuwe bestuur van de stad de
eed af. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober
vormden CD&V en N-VA een coalitie met Luc Dupont als
burgemeester. De twee partijen beschikken daarbij over
een meerderheid van 19 op 29 zetels in de gemeenteraad.
De beide partijen schreven samen het bestuursakkoord
2019 - 2024. Het plan kreeg de titel “Ronse, een sterk
merk”. Het bestuursakkoord legt de krachtlijnen vast voor
het toekomstig beleid. Je kunt de volledige tekst van het
bestuursakkoord nalezen op www.ronse.be.

COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
De burgemeester is de voorzitter van het college van burgemeester en schepenen, ook wel kortweg het College of
schepencollege genoemd. Behalve een aantal bevoegdheden als lid van het college heeft de burgemeester nog een
aantal specifieke functies als hoofd van de politiediensten
en als verantwoordelijke voor de openbare orde en rust.

Het College is het uitvoerend orgaan in de gemeente. Het
College neemt beslissingen als één geheel. Hoewel elke
schepen een aantal welbepaalde bevoegdheden heeft, kan
hij/zij toch niet alleen beslissen over een bepaalde materie.
Het schepencollege staat in voor het voorbereiden van de
dossiers voor de gemeenteraad, het uitvoeren van de beslissingen van de raad, het dagelijks beheer van de stad en
haar goederen en het toezicht op de gemeentewerken en
het gemeentepersoneel.

GEMEENTERAAD 2019 - 2024
De gemeenteraad is het wetgevend orgaan van de gemeente. Sinds 2013 telt de gemeenteraad in Ronse 29
leden. Het huidig mandaat van de leden loopt tot 31 december 2024. Paul Carteus (N-VA) wordt de eerste twee
jaar voorzitter van de gemeenteraad. Daarna neemt Diederik Van Hamme (CD&V) de fakkel over.
De gemeenteraad vergadert minimum 10 keer per jaar in de
raadszaal van het stadhuis op de tweede verdieping. Deze
zittingen zijn toegankelijk voor het publiek behalve het
gedeelte dat handelt over persoonskwesties. De agenda
van de komende gemeenteraden kan je terugvinden op
www.ronse.be. Je kan de zitting ook volgen via de
livestream op de website van de stad.

College van burgemeester en schepenen

Dhr. Luc Dupont
Burgemeester

Dhr. Ignace Michaux
1e Schepen

Mevr. Brigitte Vanhoutte
2e Schepen

• Veiligheid (politie, brandweer,
preventie, noodplanning)
• Bevolking
• Armoedebestrijding
• Opvolging projecten
• AGB - SOB
• EVA Bouwmaatschappij
Ronse

• Openbare werken en
beheer van de gebouwen
• Beheer van het patrimonium
• Begraafplaatsen
• Bommels en Fiertel
• Jumelages
• Plechtigheden en protocol
• Stadsfeestzaal COC

• Organisatieontwikkeling
• Personeel
• Burgerlijke stand
• Toerisme
• Lokale economie (middenstand,
KMO, industrie, ambulante handel)
• Sociale economie
• Markten
• Onderwijs
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RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN (OCMW)
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
integratie van de gemeente en het openbaar
centrum voor maatschappelijk welzijn waarbij er wel twee aparte rechtspersonen blijven
bestaan. Hiervoor zijn de politieke organen
van beide instanties samengevoegd. Zo
zetelen de gemeenteraadsleden nu ook als
leden voor de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn en neemt het College de rol op van
het Vast Bureau.

Gemeenteraadsleden
CD&V
Luc Dupont, burgemeester
Yves Deworm
Joris Vandenhoucke
Diederik Van Hamme
Jan Foulon
Ignace Michaux
Patrice Dutranoit
Faïza El Ghouch
Eva Lamon, fractieleider
Eugénie Carrez
Leonard Verstichel
N-VA
Brigitte Vanhoutte
Aaron Demeulemeester
Wim Vandevelde
David Vandekerkhove, fractieleider

Paul Carteus
Rossana Khoshaba
Sylvie Van Overmeeren
Jo Cornelus
sp.a
Gunther Deriemaker
Pol Kerckhove
Björn Bordon
Koen Haelters, fractieleider
Jean-Pierre Stockman
Fatima Hbili
Open Vld
Tom Deputter, fractieleider
Guillaume Devos
Groen
Imane Mazouz
Lech Schelfout, fractieleider

Gemeenteraad

Dhr. Aaron Demeulemeester Dhr. Jan Foulon
3e Schepen
4e Schepen

Dhr. Joris Vandenhoucke
5e Schepen

Dhr. Wim Vandevelde
6e Schepen

• Jeugd
• Evenementen
(o.a. kermis, kerstmarkt)
• Communicatie en
citymarketing
• ICT
• Inburgering en
gelijke kansen
• Dierenwelzijn

• Cultuur
(bib, CC De Ververij,
kunstacademie, erfgoed)
• Sport
• AGB-SCO
• Lokaal sociaal beleid

• Sociaal Huis en
opvolging zorgdossier
• Voorzitter BCSD
• Woonbeleid en huisvesting
• Landbouw
• Erediensten

• Stadsontwikkeling
• Ruimtelijke ordening
en stedenbouw
• Financiën
• Milieu en duurzaamheid
• Mobiliteit
• Diversiteit
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KORT NIEUWS
STADSGEDICHT 2019
Op donderdag 31 januari, Gedichtendag in Vlaanderen
en Nederland, werden de winnaars van de jaarlijkse
poëziewedstrijd bekend gemaakt. Patrick Cornillie won
met zijn gedicht “Het daghet” de prijs van “het gedicht
van de stad”. Dit betekent dat een vers uit zijn gedicht
vereeuwigd zal worden op de poëzieboulevard tussen
het station en het Delhayeplein.

WINNAARS “SPORTS ON STAGE”
Op zaterdag 26 januari vond de eerste editie van “Sports
On Stage” plaats. Het sportgala in een nieuw kleedje was
meteen een groot succes. Ongeveer 500 geïnteresseerden
woonden de show in 't Rosco bij. Via livestream kon je het
gala ook van thuis uit volgen. Ongeveer 1.000 toestellen
logden in op de live streaming van www.beleefhet.be.
Tijdens de show kwam veel lokaal talent aan bod. De jury
selecteerde vooraf zeven kandidaten. Zij probeerden met
hun live act de jury en het publiek te overtuigen. Mensen
brachten via sms massaal hun stem uit: er werden meer
dan 1.800 sms’jes verstuurd. Na een spannende stemming
van de jury en de sms-voting van het publiek werd DanceCrush uiteindelijk verkozen als winnende act van de avond.

Het daghet
Schemerdonker en alles is nog
wat het moet worden. Een straat in diepe
slaap, grondnevel als een donsdeken over de
akkers. Niets is afgelijnd, niets al ingekleurd.
Net voor het krieken, net voor het gloren.
De zekerheid dat straks de eerste trein langs
rijdt, de kopjes die rinkelen in de kast.
De kat bij de achterdeur, het huis dat zich
voorbereidt op verse geuren. Het uitrekken,
het strekken, het bed en de juiste benen.
Het geklepper van de brievenbus, de datum
op de krant. Wat ons wakker maakt is wat
het licht met vaste hand voor ons open spreidt.
Patrick Cornillie

Daarnaast reikte de jury verschillende trofeeën uit.
Swimming Club Ronse kwam als winnaar van ‘Sportclub
van het jaar’ uit de bus. De jeugdtrofee voor sportverdienste
ging naar Nathan Van der Bruggen, eveneens lid van
Swimming Club Ronse. David Liviau, lid van Ronse Atletiek
Team, mocht de trofee voor sportverdienste mee naar huis
nemen.

NIEUWE EDITIE “RONSE UW STAD”
Eind januari werd in samenwerking met Rondom een nieuwe editie van
“Ronse uw Stad” bedeeld. Dit is de jaarlijkse gids met telefoonnummers,
adressen en informatie over de werking van de diensten waarvoor je bij
het Lokaal Bestuur Ronse terecht kan. Dit 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 de stad.
Heb je geen exemplaar in je bus gevonden? Geen probleem. Je kan steeds
een exemplaar afhalen aan het onthaal van het stadhuis. Alle informatie
uit de gids is uiteraard ook terug te vinden op de website van de stad:
www.ronse.be
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VRIJE TIJD IN RONSE
BUITENSPEELDAG
Woensdag 24 april 2019 wordt weer dé dag om alle afstandsbedieningen, spelconsoles en smartphones aan de
kant te leggen en volop buiten te gaan genieten. In Ronse
wordt de Grote Markt omgebouwd tot de grootste buitenspeeltuin. Van 15 tot 18 u. kunnen jong en iets minder jong
er terecht voor een namiddagje “Fun, Jump & Bounce”.
Voor de kleinsten is er een aparte zone met springkastelen
als de “Jungle Bounce”, “Animal Land” en “Shark Combo”.
Wie nog niet moe is van al dat, kan zich uitleven in een initiatie Multi-Move of een hindernissenparcours op maat.

Voor de jongeren zijn er diverse uitdagende attracties, waaronder de “Gladiator” en de “Extreme Fun Run” of de “Extreme
Slip & Slide”. Wie deze beesten overwonnen heeft, kan leren
boogschieten of paintballen. Heb je beweeglijke heupen,
volg dan de instructeurs in een überhippe street-dansworkshop! Sportieve jongens en meisjes leven zich uit aan de
“Freeplayer” en de streethockey. Wil je echt bewijzen wat
je kan? Beklim dan de Toren van Defensie.
Woensdag 24 april 2019 van 15 tot 18 u.
Grote Markt

- VRIJE TIJD IN RONSE -

Ma van 19.30 tot 21.30 u.
do van 19.30 tot 21.30 u.
€ 10 /les
Bruno Cappelle
CC De Ververij
0487 64 46 91
bruno.cappelle@telenet.be

BABBELONIË RONSE

Di van 9 tot 11 u.
Agentschap Integratie & Inburgering,
Dienst Integratie stad Ronse, Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw,
Vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender vzw
Wijkcentrum Botaniek
Spinstersstraat 36
09 330 21 30
info@vormingplus-vlad.be

VOETJEBAL VOOR KLEUTERS

Iedere zo t.e.m. 31.03.19 van 10 tot 11 u.
en van 11 tot 12 u.
Voetjebal België
Sportcomplex ’t Rosco
Leuzesesteenweg 241
info@voetjebalbelgie.be
www.voetjebalbelgie.be

TAI CHI VOOR BEGINNERS
Do van 19 tot 20 u.
S-Sport/ Recreas vzw
Villa Ferrant
Engelsenlaan 29
0486 78 04 98
marleenhoogstoel@gmail.com

MENTOROPLEIDING
BEGELEIDING VAN STAGIAIRS
EN NIEUWE MEDEWERKERS

Workshop voor bouwsector over duurzame tewerkstelling
Ma 4.03.19 van 8 tot 16 u.
Alert Opleidingen
Brouwerij Dekeyzer
Priestersstraat 13
0479 67 93 94 of 0479 49 31 46
contact@alert-opleidingen.be

VOORLEZEN IN DE BIB

Voorlezen aan kinderen
van 4 tot 6 jaar en 7 tot 9 jaar.
Wo 06.03.19 en 3.04.19 van 14.30 tot
15.30 u. en za 23.03.19 en 20.04.19 van
10.30 tot 11.30 u.
(graag vooraf inschrijven)
Openbare bibliotheek
De Biesestraat
055 23 28 62
bibliotheek@ronse.be

VERHALEN IN DE STAD +
VERNISSAGE PICTURALE

Za 9.03.19 vanaf 10 u.
Om 16 u. inhuldiging muurschilderij
Politiekegevangenenstraat.
CC De Ververij
Wolvestraat 37			
www.picturale.be

STEVEN MAHIEU & THE YOUNG
ONES - OP TOUR

Comedy
Za 2.03.19 van 20 tot 22 u.
The Young Ones uitgekozen door Steven Mahieu: Amelie Albrecht, Edouard
Deprez, Elias Van Dingenen, Stijn
Verdegem, Karel De Rijcke, Domien
Vloeberghs
CC De Ververij
Wolvestraat 37
055 23 28 01

BIOTEELT VAN AJUIN EN SJALOT
Zo 3.03.19 van 9.30 tot 12 u.
Tuinhier Ronse
Wijkcentrum Botaniek
Spinstersstraat 36
patrick.ryckbosch@pandora.be

TAKE A BREATH

Lessenreeks, € 45 voor de reeks
Ma 11.03.19, 18.03.19 en 25.03.19
van 19 tot 20.25 u.
Begeleiding: Els Soetaert
Triamant
O. Delghuststraat 4
els_soetaert@hotmail.com

MYSTERIEUZE GROENTEN MET
KARAKTER
Zo 14.04.19 van 9.30 tot 12 u.
Tuinhier Ronse
Wijkcentrum Botaniek
Spinstersstraat 36
patrick.ryckbosch@pandora.be

BRUISTABLET

B’HO QI - MINDFUL
MO(VE)MENTS

TEKST FREDERIQUE MACRON
REGIE KOEN LAUWEREYNS

15-16-22-23-29-30
maart 2019 - 20u
volksbond - ronse
Tickets
www.theatervtv.be
0478 888 444

Zaal Volksbond • Zonnestraat 27 Ronse • aanvangsuur 20u.
Reserveren: www.theatervtv.be • Reservatielijn 0478 888 444

PICTURALE 2019

Expo met werk van Alain Verster
Za 9.03.19 tot 6.04.19.
Ma, di, do en vr van 13 tot 16 u.
Wo van 13 tot 20 u.
Za en zo van 13 tot 18 u.
CC De Ververij.
Wolvestraat 37
www.picturale.be
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BRUISTABLET

Theater. Tekst: Frédérique Macron.
Regie: Koen Lauwereyns.
15.03.19, 16.03.19, 22.03.19, 23.03.19,
29.03.19, 30.03.19 van 20 tot 22 u.
Theater VTV Ronse
Zaal Christen Volksbond
Zonnestraat 27			
www.theatervtv.be
info@theatervtv.be

IN DE KIJKER
INSCHRIJVING SPORTKAMPEN
EN VILLA CREADEMIE

rentocht” en “Sporten van A tot Z” (4, 5 en 6 jaar) en enkele
kampen over fietsen op het programma.

De inschrijvingen voor de sportkampen voor de paas- en
zomervakantie starten op zondag 24 maart, vanaf 9 u. via
de webshop.

Voor de kampen Villa Creademie in diezelfde periode gaan
de inschrijvingen van start op zaterdag 30 maart, vanaf 9 u.

In de eerste week van de paasvakantie zijn er sportkampen
in de thema’s “Paaskamp” (4, 5 en 6 jaar) of “Artiest of atleet” (7, 8 en 9 jaar). In de tweede week kunnen de kinderen de sportkampen “Allemaal beestjes” (4, 5 en 6 jaar) of
“Teamchallenge” (7, 8 en 9 jaar) volgen.

Inschrijven gebeurt via de webshop (https://webshopronse.
recreatex.be). Je vindt een overzicht van alle kampen onder ‘activiteiten’. Nog geen account aangemaakt? Doe dit
dan zeker op voorhand en voeg jouw kind(eren) aan jouw
account toe.

In de maand juli komen de kampen “Alles op wieltjes” en
“Circus” (4, 5 en 6 jaar), “Summer Kick – Off” en “Sportbootcamp” (7, 8 en 9 jaar) aan bod. In augustus staan “Avontu-

ZONDAG 28 APRIL:
CYPRIAAN DE RORE IN DE KIJKER.

Meer informatie omtrent de thema’s en de sportkampen
kan je terugvinden via www.ronse.be.

14 u.: De Rore-wandeling. Start aan het belevingscentrum
de Hoge Mote, De Biesestraat 2. Deelname is gratis, vooraf
inschrijven is gewenst. De wandeling vindt deels plaats in
de opnieuw aangelegde Vrijheid en eindigt bij de Crypte.
16 u.: Concert in de crypte. Een blokfluitensemble, met
Eline Accoe, Lieve De Sadeleer, Johanna Lambrechts en
Frederike Van Lindt, speelt onder meer werk van De Rore.
Gratis toegang.
18 u.: Slotconcert in de Sint-Martinuskerk. Curator en dirigent Erik Van Nevel vergast ons op een exclusief concert met
Currende en met Bart Jacobs op orgel en Ben Van Nespen
op klavecimbel. Het concert draagt de intrigerende titel: “De
Rore vs. Lassus – een dissectie”.

De Werkgroep De Rore en de Cultuurraad ijveren voor de
permanente aanwezigheid van de componist Cypriaan De
Rore in Ronse. De viering van 500 jaar De Rore in 2015 was
een grootse apotheose die bijzonder veel weerklank had.
Hierna werd beslist om de grote interesse in De Rore levend
te houden door jaarlijks activiteiten aan hem te wijden.

Orlandus Lassus heeft heel wat van zijn composities gebaseerd op werk van De Rore. Voornamelijk de madrigalen
van de Ronsenaar hebben Lassus bijzonder geïnspireerd.
In het concert worden beide componisten tegenover elkaar
geplaatst en wel heel precies met die werken die Lassus als
model heeft gebruikt.

De Rore Festival 2019
Tijdens het De Rore Festival 2019 vinden er allerlei evenementen plaats op zondag 28 april.

Meer info:

Programma
10 u.: Misviering in de Sint-Hermesbasiliek, opgeluisterd
door het KAVA-koor, onder leiding van Jonathan De Ceuster.

Wandeling: Toerisme Ronse, 055 23 28 16
toerisme@ronse.be
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Concerten: dienst Cultuur, CC De Ververij
055 23 28 01, cultuur@ronse.be

PICTURALE

2019

HET UNIVERSUM VAN ALAIN VERSTER
Expo
Van 9 maart tot 6 april kan je de expo bezoeken in het kader
van Picturale 2019. Dit unieke tweejaarlijkse illustratiefestival is toe aan de 8ste editie. Je zal er prachtig werk kunnen
zien van zowel beginnende als gevestigde illustratoren en
academies. Het pronkstuk van deze editie is het verfijnde
werk van Alain Verster, de winnaar van de vorige editie in
2017. De illustrator toont in CC De Ververij op 5 grote billboards zijn eigenzinnig werk.
Een internationaal gerenommeerde jury zorgt voor steeds
hogere kwaliteit en uitstraling. Het aantal inschrijvingen
voor de wedstrijd stijgt gestaag. Dankzij de samenwerking
met Villa Verbeelding, het voormalige literair museum van
Hasselt, worden een hele reeks zelfportretten getoond in
de expo “De mooisten van het land”. Al de winnaars van de
vorige edities van Picturale namen hieraan deel.

Wandeling
De Picturale-wandeling wordt deze editie opnieuw aangevuld met een nieuwe muurillustratie. De “spaceboy” van
Alain Verster zal gereproduceerd worden op de gevel van
de politie in de Politiekegevangenenstraat. Zo komt er opnieuw extra kleur en poëzie in de stad. Wie zijn steentje wil
bijdragen, kan dit via crowdfunding. Als je fan bent van de
kleurrijke Picturale-muren en je dit initiatief steunt, wordt
je naam voor altijd vereeuwigd onderaan de muur.

Opening
Het openingsfeest van deze editie start met verhalen in de
stad, gebracht door passionele vertellers die de bezoekers
meenemen in hun fantastische wereld. De luisteraars stellen
zelf hun dagprogramma samen. Met een plannetje in de hand
zoek je zelf de leukste vertelplekken op in De Vrijheid, het
historische centrum van de stad. Dit kunnen verrassende
locaties zijn… wat dacht je van een verhaal in de kerktoren?
Of op zolder van die leegstaande woning? Of griezelen in
de crypte? Het wordt een ware ontdekkingstocht. Er worden verschillende genres gebracht voor jong en oud. Deze
vertellers staan alvast op het programma: Rebecca Stradiot,
Fred Versonnen, Hilde Rogge, Jan De Zitter, Peter Lein,
Nancy Lemay (…).

Programma
Zaterdag 9 maart:
10 u.: vertelfestival: verhalen in de stad
16 u.: de nieuwe muuronthulling van het
picturale stadsparcours
17 u.: vernissage met prijsuitreiking
Zaterdag 6 april:
Feestelijke afsluiting met bekendmaking van de publieksprijzen en familievoorstelling ‘Het meisje dat een vogel werd’
om 18 u.
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Meer info: dienst Cultuur, CC De Ververij
055 23 28 01, cultuur@ronse.be

DE RONDE
ZATERDAG 6 APRIL: RONDE VAN
VLAANDEREN VOOR WIELERTOERISTEN
Op zaterdag 6 april verwelkomt Ronse de deelnemers aan de
Ronde voor wielertoeristen, “We Ride Flanders”. De bevoorrading van de renners gebeurt aan het stadhuis. De renners
rijden vanuit de richting Glorieuxlaan de Grote Markt op.
Ze nemen daarna de doorgang tussen de Harmonie en het
stadhuis. Zo rijden ze langs de St.-Hermesbasiliek over de
Kleine Markt en de Watermolenstraat – Kegelkaai naar de
Kruisstraat. Wees die dag extra voorzichtig in het stadscentrum. Het zal er vrij druk zijn. Er zal een parkeerverbod gelden
in Hogerlucht en de Oudestraat. In de voormiddag worden
ex-wielrenners, bv’s en politici verwacht in het stadhuis.

ZONDAG 7 APRIL: DE RONDE VAN
VLAANDEREN VOOR ELITE
Op zondag 7 april wordt de Ronde van Vlaanderen gereden,
een jaarlijkse hoogdag voor wielerliefhebbers. De renners
maken drie doortochten over het grondgebied van Ronse
en dit kan jij van dichtbij meemaken! In het Malanderpark
wordt immers het eventdorp van de stad Ronse opgebouwd.
Daar kan je de gebeurtenissen volgen op groot scherm en
de deelnemers voorbij zien komen. Er zijn natuurlijk hapjes
en drankjes te verkrijgen aan de bar. Iedereen is welkom!
Mobiliteit
In het centrum van Ronse is er heel wat parkeergelegenheid.
Je kan er gebruik maken van gratis shuttlebussen van De
Lijn, gesponsord door de provincie Oost-Vlaanderen, om
naar de Oudestraat of de Kruisstraat te komen. De shuttlebus

stopt ook aan het Malanderpark. Meer info en de uurregeling
van de bussen vind je terug op www.rondevanvlaanderen.be.
Opgelet: Tijdens de verschillende doortochten van de Ronde
van Vlaanderen in Ronse, tussen 12 en 16.30 u. wordt de N60
telkens tijdelijk gesloten. Je bereikt Ronse best voor 12 u.
Na de middag kan je via de E429 (A8) naar Ronse rijden.
Ronse voorbij rijden doe je best via de E429 (A8) richting
Doornik en verder via de E403 om in Kortrijk de E17 richting
Gent te nemen.

WIELERWEDSTRIJDEN DOOR RONSE
Zo 03.03.2019
19de Kuurne – Brussel – Kuurne (Junioren)
Zo 03.03.2019
Kuurne – Brussel –Kuurne (elite)
Vr 29.03.2019
Record bank E3 Harelbeke (elite)
Wo 03.04.2019
Dwars door Vlaanderen (elite – dames en heren)
Za 06.04.2019
Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen
Zo 07.04.2019
Ronde van Vlaanderen (elite – dames en heren)
Za 13.04.2019
Ronde van Vlaanderen (beloften)
Za 27.04.2019
Record Bank E3 Harelbeke (junioren)
Za 27.04.2019
3Bergenprijs – E3-prijs
Do 30.05.2019
Omloop der 3 Provincies
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SPELLETJESCLUB

Vr 15.03.19 en 19.04.19
vanaf 20 u.
Davidsfonds Ronse
Wisselende locaties
ronse@davidsfonds.net
www.ronse.davidsfonds.be

BLOEMSCHIKKEN
LENTEBLOEMSTUK

Zo 17.03.19 van 9.30 tot 12 u.
(inschrijven tot 10.03.19)
Tuinhier
Wijkcentrum Botaniek
Spinstersstraat 36
patrick.ryckbosch@pandora.be

FAMILIETREKJES

Toneelvoorstelling van toneelgroep
’t Podium
Vr 15.03.19 en za 16.03.19 van 20 tot 22 u.,
zo 17.03.19 van 17 tot 19 u., do 21.03.19
en vr 22.03.19 en za 23.03.19
van 20 tot 22 u.
Toneelgroep ‘t podium
CC De Ververij – Zuidstraat 19
0471 68 40 80
www.toneelgroeptpodium.be

Za 23.03.19 vanaf 19 u.
Onvergetelijke cullinaire avond
Inschrijven verplicht via 0487 24 18 21
€ 27 pp. excl drank
Barista Koffieboone
Wijnstraat 6
0487 24 18 21		

NACHT VAN DE GESCHIEDENIS
MEESTERSCHAP: EEN NIEUW
LEVEN VOOR EEN OUDE
DRUKPERS
Demonstratie van de drukpers door
Hubert De Doncker.
Di 19.03.19 om 19, 20 en 21 u.
Inschrijven verplicht.
Davidsfonds Ronse
Brouwerij De Keyser
Priestersstraat 13
ronse@davidsfonds.net
www.ronse.davidsfonds.be

DIGITAAL CAFÉ

BIERFESTIVAL “TWEEDE EDITIE”
Za 16.03.19 tot zo 17.03.19 van 11 tot 19 u.
De Passage (oude Sint-Martinuskerk)
St. Martensstraat 37-39
depassage@proximus.be

DE FIERTEL ROND RONSE

Rondleiding
Na een inleiding van stadsarchivaris
Eric Devos, stappen de deelnemers
een deel van de eeuwenoude Fiertel-ommegang.
Zo 17.03.19 van 9.30 tot 17 u.
Stad Ronse, Vormingplus Vlaamse
Ardennen-Dender vzw
Sint-Hermesbasiliek
Kleine Markt
09 330 21 30
info@vormingplus-vlad.be

Do 21.03.19 van 19.30 tot 22 u.
CC De Ververij, Milieufront Omer
Wattez vzw - Oudenaarde, Regionaal
Landschap Vlaamse Ardennen, TRAP
Ronse, Vormingplus Vlaamse
Ardennen-Dender vzw
CC De Ververij
Wolvestraat 37
09 330 21 30
info@vormingplus-vlad.be

¡YAM! SOULFOOD BY YANA

DE EUROPESE UNIE: GEPLOETER
VAN CRISIS NAAR CRISIS
Lezing door professor Hendrik Vos
Vr 15.03.19 van 20 tot 22.30 u.
Openbare bibliotheek
De Biesestraat 4
055 23 28 62
bibliotheek@ronse.be

FILM ‘PLANNEN VOOR PLAATS’

Samen beter met de tablet of Ipad
leren werken.
Do 21.03.19 van 13.30 tot 16 u.
Bibliotheek Ronse, Leerpunt Ronse,
Samenlevingsopbouw
Oost-Vlaanderen vzw,
Vormingplus Vlaamse Ardennen
Spinstersstraat 36
09 330 21 30
vlad@vormingplus.be
stefaan.vanderbiest@vormingplus.be

WORKSHOP
FOTOGRAFIE PORTRET
COMMUNIE/LENTEFEEST
Za 23.03.19 van 10 tot 17 u.
Atelier Karine Hanskens
Kruisstraat 170A
0494 18 41 26
www.karine.hanskens.be
karine@hanskens.be

EVERYBODY MOVES
G-SPORTNAMIDDAG

Sportnamiddag voor personen met
een beperking en hun begeleider(s).
Za 30.03.19 en za 27.04.19 van 14 tot 16 u.
Buurtsport Ronse
Sportcomplex ’t Rosco
Leuzesesteenweg 241
buurtsport@ronse.be
055 23 28 90
lindsay.vanhellemont@gmail.com

ICARUSVLEUGELS

Expo over het thema vrijheid
Georganiseerd door verschillende
dichters en kunstenaars
Vr 12.04.19 tot zo 14.04.19
Brouwerij De Keyser
Priestersstraat 13			
icarusvleugels@gmail.com

Breng je activiteit in voor
1 april 2019 voor de
volgende editie van Inzicht.
Dat kan via www.uitdatabank.be
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IN DE BIB
NIEUWE WEBSITE BIBLIOTHEEK
Vanaf 12 maart 2019 zal de website van de bib in een nieuw
kleedje zitten. De ondersteuning van mobiele apparaten
zoals smartphones en tablets is een van de belangrijkste
vernieuwingen. Voortaan kan je snel en makkelijk via je
smartphone doorheen de catalogus bladeren. De catalogus
zelf krijgt ook een update. Zo kan je sneller zien of een werk
al dan niet uitgeleend is. Ook reserveren wordt kinderspel.
De vernieuwde zoekfunctie werkt heel intuïtief en je kan
de resultaten filteren volgens je eigen noden en wensen.
Daarnaast wordt “Mijn Bibliotheek” volledig geïntegreerd
in de website. Met deze tool kan je niet enkel je eigen ontleningen en reservaties beheren en verlengen. Je kan ook
de lidkaarten van familieleden, zoals je kinderen, koppelen
en snel een overzicht krijgen van alle bibliotheekmaterialen
in huis!
Dit zijn slechts enkele van de nieuwigheden op de website.
Ontdek het vanaf 12 maart allemaal zelf via
ronse.bibliotheek.be.

ACTIVITEITEN IN DE BIB
JEUGDBOEKENMAAND

In de bibliotheek staat de hele maand maart in het teken van
boeken en leesplezier. Het is immers Jeugdboekenmaand.
Het thema voor dit jaar is “Vriendschap”.
Voorlezen
Voorleesuurtje over het thema “Vriendschap”
Woensdag 6 maart (14.30 tot 15.30 u.) en zaterdag 23 maart
(10.30 tot 11.30 u.). Voor kinderen van 4 tot 9 jaar.
Filmnamiddag
Donderdag 7 maart om 14.30 u.
Heb je zin om naar een leuke film over vriendschap te kijken?
Breng dan zeker je vrienden mee! De titel van de film blijft
nog even een verrassing! Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar.
Tekenwedstrijd
De bib organiseert opnieuw een tekenwedstrijd voor alle
kinderen vanaf het eerste leerjaar t.e.m. het 2e middelbaar.
Thema: mijn “BFF” (Best Friend Forever)
Techniek: tekening en/of collage
Papierformaat: A3
Opdracht: Teken jezelf en je (denkbeeldige) BFF op een
plaats waar je nu heel graag met hem/haar zou zijn. Je mag
dit helemaal tekenen, maar je mag ook elementen gebruiken
uit foto’s of tijdschriften. Indienen kan (in de bib) tot 25 april.
Vermeld je naam, adres, school en klas op de achterkant.

Poppentheater
Zaterdag 30 maart om 10 u.
De bib sluit de Jeugdboekenmaand af met een voorstelling van Poppentheater Sloef. Zij brengen een aangepaste
versie van ‘De Vredesman’ over ruzie maken en… het weer
goed maken. Voor kinderen van 4 t/m 8 jaar. Gratis, graag
vooraf inschrijven.

LEZING: “DE EUROPESE UNIE:
GEPLOETER VAN CRISIS NAAR CRISIS”
PROFESSOR HENDRIK VOS (UGENT)

Vrijdag 15 maart om 20 u. in de bib.
De eurocrisis, de Oekraïnecrisis, LuxLeaks, de terreurdreiging, de vluchtelingencrisis, de pogingen van Catalonië
om onafhankelijk te worden, de Brexit… In deze lezing bekijkt Hendrik Vos aan de hand van concrete voorbeelden
hoe Europa met crisissen omgaat en hoe de leiders zich
van top naar top slepen. Er wordt vooruit gekeken naar de
Europese verkiezingen van mei 2019 en er is ruimte voor
vragen en bedenkingen vanuit het publiek. Gratis, graag
vooraf inschrijven.

EN NOG MEER…

Gratis voorleesuurtjes voor kinderen van 4 tot 9 jaar op
woensdag 3 april (14.30 tot 15.30 u.) en zaterdag 20 april
(10.30 tot 11.30 u.)
Leer beter werken met de tablet of iPad in het digitaal café
op 21 maart en 25 april.
Voor beide gratis activiteiten graag op voorhand inschrijven.
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Meer info: bibliotheek, 055 23 28 62
bibliotheek@ronse.be
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EVENEMENTENKALENDER 2019
PROGRAMMATIE
MAART – APRIL
Douglas Firs ‘Hinges of Luck’
Pop • Vrijdag 29.03.19 om 20 u.
Douglas Firs is de band rond singer-songwriter
Gertjan Van Hellemont. Twee jaar na zijn album
“The Long Answer Is No” trekt Van Hellemont
naar Canada met zijn gitaar en een klein opnametoestel. Terug in België verzamelt Van Hellemont zijn band en neemt nieuwe album “Hinges
of Luck” op.
Douglas Firs ontpopt zich als een knappe singer-songwriter die zijn publiek diep weet te
raken. Zijn muziek gaat over een generatie die
worstelt met alle mogelijkheden die haar worden
aangereikt. Melancholische liefdesliedjes zoals Pretty Legs & Things to Do of Caroline uit de
eerste albums worden nu aangevuld met vragen
die Van Hellemont zich niet eerder stelde. How
Can You Know?

JANUARI
BOMMELSFEESTEN
5 - 6 - 7 januari

SONE
2 en 3 augustus

SPORTGALA
26 januari

BRUULCONCERT
9 augustus

GEDICHTENDAG
31 januari

RONSE OPSCENE
23 en 24 augustus

MAART
PICTURALE
9 maart – 7 april
APRIL
RONDE VAN VLAANDEREN
7 april
BUITENSPEELDAG
24 april
CYPRIAAN DE RORE
28 april
MEI
WAK
10 – 19 mei
JUNI

Robin Verheyen en Bram De Looze behoren tot
de meest vooraanstaande figuren van de hedendaagse Belgische jazzscene. Beide zijn virtuozen
op hun instrument, componisten met een visie
en bandleiders die elk een eigenwijs traject uitstippelden. In duo spelen ze al enkele jaren het
repertoire van Thelonious Monk. Op vraag van
BOZAR vonden ze de Amerikaanse slagwerker
Joey Baron bereid om het trio te vervoegen. Met
een tomeloze energie op de drums daagt hij uit
en zalft hij tegelijkertijd.

SEPTEMBER
FOODTRUCKFESTIVAL
1 september
BEVRIJDINGSFEESTEN
7 september
SEPTEMBERFEESTEN
7 en 8 september
OPEN MONUMENTENDAG
8 september
RONSE RUN
15 september
TEXTIELFESTIVAL
september – oktober
OKTOBER

ZOMERKERMIS
15 juni tot 24 juni

DAG & NACHT VAN DE
JEUGDBEWEGING
18 oktober

FIERTELOMMEGANG
16 juni

WINTERKERMIS
26 oktober – 3 november

BRADERIE
24 juni
Joey Baron, Bram De Looze en Robin Verheyen
Jazz • Zondag 31.03.19 om 19 u.

AUGUSTUS

BRUULCONCERT
28 juni
SIERK MASJIEK
29 juni
JULI
BRUULCONCERT
5 juli
VLAANDEREN FEEST
11 juli
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NOVEMBER
KUNSTENDAG
VOOR KINDEREN
17 november
DECEMBER
GROTE PRIJS TEKENKUNST
15 december – 13 januari
KERSTMARKT
RONSE WINTERLICHT
20 - 21 - 22 december

KORT NIEUWS
DE HUISAPOTHEKER
De huisapotheker beheert en deelt een volledig en correct medicatieschema voor zijn
chronische patiënten. Zo draagt hij ertoe bij
om het risico op geneesmiddelgebonden
problemen te verminderen en de levenskwaliteit te verbeteren.

V.LOG RONSE BESTAAT 10 JAAR
In Ronse schieten kleinschalige logies als paddenstoelen uit de
grond. Het logiesaanbod in Ronse is dan ook heel divers: van glamping tot luxueuze vakantiewoningen, gezinsvriendelijke logies, familiale charmehotelletjes, de grootste landelijke jeugdherberg van
Vlaanderen… Dit resulteerde in 2017 in 31.836 overnachtingen.
Dankzij het initiatief van enkele logiesondernemers en de dienst
Toerisme werd in 2008 de V.Log – de Verenigde Logiesverstrekkers
Ronse - opgericht.
Toerisme Ronse en de Ronsese logiesverstrekkers hebben gedurende die 10 jaar een efficiënte structurele samenwerking opgezet.
Toerisme Ronse neemt met zeer veel ‘goesting’ een ondersteunende en adviserende rol op zich en stimuleert lokale ondernemers om
de rol van het gastheerschap en ambassadeurschap op te nemen.
Het doel van de V.Log is zeer duidelijk: de stad maximaal promoten
en informatie en tips uitwisselen. Ook voor Toerisme Ronse is dit een
zeer dankbaar forum! Het overleg vindt vaak bij een logiesverstrekker plaats. Op die manier leert iedereen elkaars uitbating kennen.
Een handig logiesoverzicht kan je vinden op
www.visitronse.be.

Eén op vier landgenoten lijdt aan een chronische ziekte en moet daarvoor één of meer
geneesmiddelen nemen. Voor een goede
werking ervan is een juist en volgehouden
gebruik cruciaal. Toch heeft de helft van alle
patiënten het daar moeilijk mee. Gelukkig
biedt de huisapotheker raad: hij stelt een
praktisch medicatieschema op waardoor je
altijd precies weet wanneer je welk geneesmiddel moet innemen.
Sinds 1 oktober 2017 hebben ongeveer
600.000 Belgen voor een huisapotheker
gekozen. De huisapotheker begeleidt zijn
patiënten met een chronische aandoening proactief bij hun medicatiegebruik.
Dat doet hij door hen advies te geven en
voor elke patiënt een schema bij te houden van alle geneesmiddelen en zelfzorgproducten die hij gebruikt. Dat medicatieschema is ook een handig overzicht voor
de huisarts en de thuisverpleegkundige of
bij een opname in het ziekenhuis. Dankzij die persoonlijke begeleiding geniet elke
patiënt de steun om controle over zijn gezondheid te houden en thuis voor zichzelf te
zorgen.
www.apotheek.be

STAD LEGT GEVELTUINTJES AAN
Een geveltuintje vrolijkt je huis en je straat op en brengt de
natuur terug in de stad. Daarom kan je er nu zeer eenvoudig
ééntje laten aanleggen via de stad. Een geveltuintje is een
aanplanting van groen op het openbaar domein, gelegen
tegen een muur van een private eigendom, binnen de
bebouwde kom.
De aanleg van het geveltuintje gebeurt door en op kosten
van de stad. De werken omvatten het maken van de plantput
tot op maximaal 0,40 m diepte, met inbegrip van de afbraak
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en afvoer van de bestaande verharding, het plaatsen van
een afboording en het laten aansluiten van de bestaande
verharding. De stad draagt eveneens de kosten voor het
aanvragen van de nodige plannen met betrekking tot de
ligging van leidingen en kabels.
De aanvulling van de plantenbak, de aanplant en het
onderhoud van het geveltuintje vallen ten laste van de
aanvrager.
Meer info: Technische Dienst, 055 23 27 58, td@ronse.be

LEJO
LEJO, WAAR JONGEREN DE HOOFDROL SPELEN
LEJO vzw neemt de coördinatie op van het jeugdopbouwwerk
in Ronse, in samenwerking met de jeugddienst. LEJO richt zich
tot jongeren die drempels ervaren bij het reguliere jeugdwerk.
Zij krijgen er de kans om te ontspannen én te groeien.
Lejo organiseert tal van activiteiten voor zowel jongeren als
vrijwilligers. Zo hebben ze op woensdagnamiddag tussen
14 en 17 u een wekelijkse meisjes- en tienerwerking (Grote
Marijve 133) en een jongerenwerking (Spinstersstraat 36).
Daarnaast organiseren ze nog verschillende activiteiten en
projecten volgens de interesses van de jongeren. Enkele activiteiten die onlangs op de planning stonden zijn schaatsen,
een FIFA-toernooi, zwemmen voor meisjes, paintballen, deelnemen aan de Bommels en samen een Bommelkar ontwerpen
en bouwen. De jongeren en vrijwilligers hebben steeds veel
inspraak bij het tot stand komen van de activiteiten.

LEJO = Ronse
LEJO is er voor de Ronsese jongeren. Medewerkers gaan regelmatig de straat op om jongeren te ontmoeten. Zo brengt
Mohamed wekelijks een bezoekje aan verschillende pleintjes
en andere plekjes waar jongeren rondhangen.
Jeugdwerker Jordi: “Ook de voorzieningen in Ronse spelen
een belangrijke rol. Jongeren uit voorzieningen vinden soms
moeilijk vrijetijdsbesteding omdat ze niet goed weten wat er
te beleven valt, weinig mensen kennen of omdat ze slechts
tijdelijk in Ronse verblijven. Daarom doen we extra ons best
om hen te bereiken en eens langs te gaan voor een gesprekje.
Vooral de tienerwerking zet hier sterk op in.” De vraag naar een
organisatie als LEJO is er gekomen vanuit de basis. Verschillende sociale organisaties lieten verstaan dat die nood er was.
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De jongeren en
vrijwilligers hebben
steeds veel inspraak
bij het tot stand komen
van de activiteiten.

ten inzetten en bijleren. Er is veel aandacht voor het bevorderen
van zelfstandigheid en leren door groepsdynamiek. Soms loopt
het ook wel eens mis met een activiteit of met een jongere,
maar dan wordt daar zeker over nagepraat. Hoe kwam dat?
Hoe voelde het voor jou? Wat zou je nu doen als het nog eens
voorvalt? Het proces is voor ons belangrijker dan de uitkomst.”
Kerstavond stond bij LEJO voor vriendschap en sport. Samen
met de sportdienst organiseerde LEJO een schaatsactiviteit.
Zo’n zestig jongeren trokken naar Gent om er de schaatspiste
onveilig te maken.

Iedereen is welkom
Jeugdwerkster Jana: “De activiteiten van LEJO zijn doorgaans
gratis of tegen een kleine bijdrage van maximum vijf euro. We
houden het geheel liefst zo laagdrempelig mogelijk. Voor de
wekelijkse werking moeten jongeren niet inschrijven. We zien
LEJO als een open huis, waar alle jongeren steeds welkom zijn.
Ze kunnen ook altijd eens een vriend of vriendin meenemen.
Dat maakt de groep steeds interessant.”
Vrijwilligers zijn cruciaal
LEJO draait dankzij een enthousiaste vrijwilligersgroep. Zij
staan steeds paraat tijdens de meisjeswerking, tienerwerking, jongerenwerking of buurtspeelpleinwerking. Omdat
vrijwilligers zo belangrijk zijn, tracht LEJO hen veel kansen
te geven en hen vaak genoeg te bedanken voor hun inzet. Dit
gebeurt onder andere door vorming aan te bieden. Ze kunnen
een animator- en hoofdanimatorcursus volgen, naast allerlei
andere vormingen. Ze krijgen ook coaching voor, tijdens en na
activiteiten. De vrijwilligers worden ook wel eens getrakteerd
op een leuke activiteit, speciaal voor hen. Zo ging de groep
onlangs paintballen. Ze kozen de activiteit zelf en werkten die
samen uit. Als dat geen teamwork is!
Wat doen jongeren bij LEJO?
Het idee om een FIFA-toernooi te organiseren circuleerde een
hele tijd binnen de groep. Tijdens de kerstvakantie was het dan
zover. Een groep jongeren zette de zaal klaar en installeerde de
PlayStation. Andere jongeren namen de verantwoordelijkheid
over de kassa en nog anderen hielden nauwgezet de score bij.
Jeugdwerker Mohamed: “Door in te pikken op ideeën van de
jongeren hebben we altijd een heleboel helpende handen en
gemotiveerde deelnemers. Jongeren kunnen bij ons hun talen-

Het Bommelgevoel was
sterk! Ze hebben een
prestatie neergezet
om trots op te zijn!
De Bommels als kers op de taart
In 2018 namen de jongeren en vrijwilligers van LEJO voor het
eerst deel aan de avondstoet van de Bommels. Eind september
laaide hun enthousiasme voor de Bommels opnieuw op. “We
willen er dit jaar nog meer staan, nog een zottere kar maken
en tonen dat we erbij horen!”, aldus één van hen. LEJO kreeg
een kar ter beschikking en toegang tot de loods om er aan te
werken. Het Bommelgevoel was sterk! Maar er was ook veel
werk. De jongeren brainstormden over het thema, maakten
een planning op, zochten materiaal bij elkaar, ontwierpen de
kar, kleedden de kar aan, bedachten een choreografie voor
hun dans en vanaf dan was het oefenen, oefenen, oefenen!
Er ontstonden soms wel eens frustraties omdat niet iedereen
altijd exact hetzelfde idee had, maar iedereen was het erover
eens dat de deelname van LEJO een succes zou worden. Het
motto luidde: ‘One team, wildcats’! Het thema was ‘High School
Musical’. Op 5 januari waren de jongeren in topvorm. Ze hebben
een prestatie neergezet om trots op te zijn!

Meer info: LEJO vzw, 0492 22 65 33, info@lejo.be
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BEGRAAFPLAATSEN

Er zijn twee begraafplaatsen in Ronse: de oude begraafplaats aan de Leuzesesteenweg – Engelsenlaan en de
nieuwe begraafplaats aan Hogerlucht – Ommegangstraat.
Op de begraafplaats Leuzesesteenweg – Engelsenlaan
worden alleen nog bijzettingen in bestaande concessies
toegelaten.
De nieuwe begraafplaats Hogerlucht is opgevat als een
ruim park met bosgedeeltes en grasstroken. Je kan er een
keuze maken uit verschillende gedenkvormen.
Gedenkvormen begraafplaats Hogerlucht
De stad biedt tal van gedenkvormen aan. Er kan begraven
worden in volle grond of in een grafkelder. Na crematie kan
je de urne in een columbarium of urnenveld plaatsen. Bij
het columbarium kan je 10 jaar gratis bijzetten of kan je
kiezen voor een concessie. Bij het urnenveld worden één
of twee urnen in een ondergronds urnenputje geplaatst,
met daarbovenop een platte gedenksteen. In het urnenveld
kan je alleen bijzetten met een concessie.
Je kan de as van een dierbare begraven in een biologisch
afbreekbare urne in het urnenbos. Dit is een ecologische
keuze omdat de urne volledig composteerbaar is. Het urnenbos is ook een plek van zingeving omdat je hier afscheid
kan nemen van een dierbare in de natuurlijke omgeving van
een bos. De biologisch afbreekbare urne zorgt ervoor dat
de overledene effectief terugkeert naar de natuur.

voor inwoners van Ronse. Zowel aan de strooiweide als aan
het urnenbos staat een zuil met naamplaatjes.
Voor begravingen in volle grond kan je kiezen voor een
gratis bijzetting van 10 jaar voor één persoon of voor een
concessie van 15 of 25 jaar voor één of meerdere personen.
Voor grafkelders wordt er steeds een concessie van 25
jaar afgesloten. De nabestaanden plaatsen op het graf een
grafsteen in natuursteen of een ander duurzaam materiaal.
Eeuwigdurende concessies
Op de oude begraafplaats aan de Leuzesesteenweg – Engelsenlaan hebben alle graven een eeuwigdurende concessie. Die eeuwigdurende concessies werden in 1971
omgezet in concessies van 50 jaar. Ze kunnen steeds gratis
hernieuwd worden voor een periode van 50 jaar. Door die
lange concessieduur zijn heel wat oorspronkelijke concessiehouders ondertussen overleden. Daarom inventariseert en actualiseert de Technische Dienst momenteel
alle concessies. Bij hernieuwing ervan dient er een nieuwe
concessiehouder aangesteld te worden die ervoor zorgt
dat het graf in goede staat blijft.
Reinigen van grafzerken
Je kan het hele jaar door bij de stad terecht voor het reinigen van grafzerken. Je kunt daarvoor een aanvraag indienen bij de Technische Dienst. De kostprijs is afhankelijk
van het materiaal van de zerk en de mate van vervuiling.

De begraafplaats Hogerlucht heeft ook een strooiweide.
Bijzettingen in het urnenbos en asverstrooiingen zijn gratis
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Meer info: Technische Dienst, 055 23 27 58, td@ronse.be

WEGENWERKEN
HERAANLEG COLLEGESTRAAT EN BROEKE
Ook dit jaar zal de stad in een aantal straten wegen- en
rioleringswerken uitvoeren. Bij het ontwerp wordt steeds
zo veel mogelijk rekening gehouden met de veiligheid
en gebruiksvriendelijkheid voor zowel autobestuurders,
zwakke weggebruikers als omwonenden. Dit voorjaar staan
de heraanleg van de Collegestraat en van Broeke op het
programma.

voorzien met buffervoorzieningen voor regenwater.
Er komen voetpaden en fietspaden aan de beide kanten
van Broeke. De fietspaden zullen verbinding maken met de
fietspaden in de Glorieuxlaan. Daarnaast worden er parkeerstroken voorzien, afgewisseld met groenstroken. De
straat krijgt een toplaag in asfalt. Ook de bushaltes worden
gemoderniseerd dankzij de aanleg van verhoogde perrons.

Collegestraat
Het wegdek in de Collegestraat is in slechte staat en wordt
heraangelegd. Van deze gelegenheid wordt gebruikgemaakt om ook een stelsel van gescheiden riolering aan te
leggen. De werken werden eind januari aanbesteed en de
uitvoering is voorzien voor dit voorjaar. Na de werken door
de verschillende nutsmaatschappijen en de plaatsing van
de rioleringsbuizen zal de straat afgewerkt worden met een
toplaag in asfalt. Aan de kant van het Sint-Antoniuscollege
komt een voetpad.

Bij het ontwerp van het vernieuwde Broeke is er speciale aandacht besteed aan de verlichting. LED-verlichting vervangt de oude armaturen. Om de veiligheid en
efficiëntie te verhogen komen de verlichtingspalen aan
beide kanten van de straat, volgens een zigzagpatroon.
Aan de oversteekplaatsen is er aangepaste verlichting
voorzien om de veiligheid voor voetgangers te garanderen.

De bestaande verlichtingsinstallatie werd geëvalueerd.
De oude verlichtingsarmaturen in de Collegestraat zullen vervangen worden door energiezuinige en duurzame
LED-verlichting.
Broeke
In Broeke werden in de loop van vorig jaar de nutsleidingen vernieuwd en ondergronds gebracht. Daarna zijn de
huisaansluitingen op de nutsleidingen in orde gebracht.
Dit jaar zal Broeke een heel nieuw gezicht krijgen. Over
enkele maanden starten namelijk de wegen- en rioleringswerken. Er wordt een stelsel van gescheiden riolering

Nieuwe straatnamen in De Vrijheid
De werken voor de herinrichting van De Vrijheid schieten
goed op. Tijdens de werken werd beslist om de straatnamen te herbekijken, vooral om onduidelijkheden te vermijden. De gemeenteraad heeft het voorstel om de straten
te hernoemen goedgekeurd. Momenteel loopt er hierover
een openbaar onderzoek.
Voor de nieuwe straatnamen is gekozen voor het Sint-Martensplein, de Kapittelstraat en de Kerkhofweg.

Meer info: Technische Dienst, 055 23 27 58, td@ronse.be
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KIES JE BASISSCHOOL
Aanmeldingsprocedure
Wil je je kind inschrijven voor het Nederlandstalig onderwijs in Ronse voor het schooljaar 2019-2020? De aanmeldingsperiode hiervoor start op 1 maart en is afgelopen op
29 maart. Je hoeft je niet te haasten. Wie eerst aanmeldt
heeft geen voorrang op wie later aanmeldt. Maar je moet
je wel aanmelden in de maand maart.
Sinds een aantal jaar wordt voor alle Nederlandstalige
basisscholen van Ronse gewerkt met een centrale aanmeldingsprocedure. Wanneer je je kind voor het eerst wil
inschrijven (of wil veranderen van school) kan je in de
maand maart een school kiezen via een centrale website:
https://ronse.aanmelden.in. Je vindt de link ook op de
website van de stad. Wie zich niet aanmeldt, moet wachten tot de vrije inschrijvingsperiode in juni. Je loopt dan
wel het risico dat sommige leerjaren in sommige scholen
reeds volzet zijn.
Voor wie?
Deze informatie is enkel bedoeld voor ouders van kleuters
die geboren zijn in 2017 (ook als deze laat op het jaar geboren zijn en nog niet in 2019-2020 kunnen instappen). De
info geldt ook voor alle kinderen van 3 tot 12 jaar die naar
een nieuwe basisschool willen gaan op 1 september 2019.
Centrale website
Op de website vind je hoeveel vrije plaatsen er zijn in de
scholen en alle andere info. Je kan kiezen voor minimum 2
en maximum 3 verschillende scholen, in volgorde van voorkeur. Na een correcte aanmelding zal je eind april een brief
ontvangen waarin staat in welke school je kan inschrijven.

Meestal is dit de favoriete school die je gekozen hebt. Als
er daar niet voldoende plaats is, kan het ook de school
van je tweede of derde keuze zijn. De afstand tussen het
adres van de school en het officiële domicilie-adres van
het kind is bepalend: wie dichter woont, heeft voorrang.
In mei schrijf je je kind dan in, in de toegewezen school.
Als je een schooltoelage ontvangt, neem dan het bewijs
hiervan mee.
Is er geen plaats in een school voor je kind, dan ontvang je
een document van niet-gerealiseerde inschrijving. Hierop
staat vermeld welke plaats je kind inneemt op de wachtlijst
van die school. Als er een plaats vrij komt en je kind staat
helemaal vooraan op de wachtlijst, dan zal de school je
contacteren om nog in te schrijven.
Hulp nodig?
Zit je nog met vragen? Heb je thuis geen computer of wil
je graag hulp bij het aanmelden van je kind? Dan kan je
steeds terecht bij één van deze diensten:
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen - Den Botaniek
Spinstersstraat 36 - 055 30 53 66
louise.bellinck@samenlevingsopbouw.be
Sociaal Huis Ronse
Oscar Delghuststraat 62 - 055 23 28 31
luc.balcaen@ronse.be
Huis van het Kind
Abeelstraat 35 - 0474 74 42 45
huisvanhetkind.ronse@kindenpreventie.be
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TOERISME
TOERISME RONSE PAKT UIT MET
NIEUWE TOERISTISCHE
PUBLICATIES

WEDSTRIJD “TOERIST
IN EIGEN STAD”

De dienst Toerisme zet zich schrap voor een nieuw toeristisch seizoen. Vorig jaar werd met veel enthousiasme de
meertalige website www.visitronse.be gelanceerd. Nu is
het de beurt aan de toeristische publicaties.
Begin maart verschijnt er een spiksplinternieuw vakantiemagazine. In deze nieuwe publicatie lees je tips en informatie over de toeristische hotspots van de stad. De brochure
met frisse beelden en wervende teksten moet toeristen
aanzetten om Ronse effectief te komen ontdekken.
Ook de “Tips voor trips”, het aanbod van de gegidste
programma’s, zit in een nieuw kleedje. Als je weet dat er
vorig jaar maar liefst 256 groepen stad Ronse bezochten,
spreekt het voor zich dat deze brochure een zeer belangrijk
middel is om de dagtrips te promoten. De groepsverantwoordelijke krijgt dankzij de brochure een handig overzicht
van de diverse dagprogramma’s die gereserveerd kunnen
worden. Ook de zondagse geleide wandelingen zijn gebundeld in een handige overzichtskalender die begin maart
van de pers rolt. Naast de toeristische site en de Facebookpagina blijven deze wervende brochures essentieel.
Je kan de brochures online inkijken via www.visitronse.be.

Vanaf maart openen de crypte, de basiliek en het
Must-Museum voor textiel opnieuw de deuren. Ook het
nieuwe belevingscentrum en de dienst Toerisme zijn dan
opnieuw 7 dagen op 7 open. Mocht je nog geen tijd gehad
hebben om een bezoekje te brengen aan het belevingscentrum: je bent meer dan welkom! Sightseeing en citytrips zijn
razend populair maar veel Ronsenaars kennen de troeven
van hun eigen stad nog te weinig. Nochtans ontdekken
meer en meer toeristen Ronse en is de inkom voor het Must
en de crypte gratis voor Ronsenaars.
Toerisme Ronse wil de lokale inwoners graag een toeristische ervaring aanbieden. Toerisme Ronse schenkt dan ook
5 gegidste wandelingen “Ronse All in” weg en dit telkens
voor maximum 10 personen. Een stadsgids neemt jou en
je genodigden mee op sleeptouw in het stadscentrum, inclusief een bezoekje aan het Must en de crypte. Je bepaalt
zelf in overleg met de dienst Toerisme de datum en het uur.
Wil je kans maken op deze gratis gegidste rondleiding voor
maximum 10 personen en kan je raden hoeveel personen
de dienst Toerisme in 2018 over de vloer kreeg? Stuur het
antwoord voor 10 maart naar toerisme@ronse.be. Succes!
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Toerisme Ronse, 055 23 28 16, toerisme@ronse.be
www.visitronse.be

MOBILITEIT
de ganse breedte van de rijbaan gebruiken als het een straat is met éénrichtingsverkeer en de helft van de
breedte langs de rechterzijde als de
rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. Voertuigen hebben toegang tot
fietsstraten maar zij mogen de fietsers
niet inhalen. Er komen verkeersborden
“schoolomgeving” in de Mérodestraat
en in de I.S. Maghermanlaan.

‘Halve’ verkeerslichtenpaal op kruispunt Olifantstraat - Elzelestraat
Misschien vroeg je je al eens af wat
de functie is van de ‘halve’ verkeerslichtenpaal op het kruispunt Olifantstraat-Elzelestraat?
De verkeerslichten op dit vernieuwd
kruispunt werken met een rusttoestand. Dit betekent dat, als er geen
verkeer is (hoofdzakelijk 's nachts), de
hoofdrichting (in dit geval de Elzelestraat) groen heeft en de dwarsrichting
(Olifantstraat/Bredestraat) rood. Deze
rusttoestand wordt pas verbroken als
er zich verkeer aanmeldt op de dwarsrichting. Gemotoriseerd verkeer wordt
gedetecteerd door inductieve lussen in
het wegdek. Voor fietsers gebeurt dit
via de gele drukknop op de ‘halve’ paal.
Wanneer er al wagens op de dwarsrichting aanwezig zijn, is het dus niet nodig
om deze knop te bedienen. Wanneer je
echter als fietser alleen op de dwarsrichting aanwezig bent, moet je de knop
bedienen om groen aan te vragen. Het
bedienen van deze drukknop zorgt niet
voor sneller groen. De fietsers en de
wagens hebben op dit kruispunt hetzelfde groen licht.

Verkeersveiligheid omgeving
Serafijnschool
In het najaar van 2018 zat het stadsbestuur samen met vertegenwoordigers
van de Serafijnschool om te bespreken
hoe de verkeersveiligheid voor fietsers
en voetgangers in de schoolomgeving
verbeterd kan worden. Dit gebeurde
eerder ook al voor de scholen op de
Glorieuxlaan. Enkele maatregelen zullen al tijdens dit schooljaar uitgevoerd
worden.
Veel ouders parkeren op de parking
op de hoek van de I.S. Maghermanlaan met de Jan Van Nassaustraat en
steken dan over tussen de geparkeerde
wagens aan de overzijde van de school.
Om de veiligheid van de voetgangers te
verbeteren zal er een zebrapad voorzien worden in de I.S. Maghermanlaan,
tegen de hoek met de Mérodestraat,
alsook in de Mérodestraat zelf. De parkeerplaats net naast het plantvak zal
omgevormd worden tot een uitgestulpt
voetpad met verlaagde borduur. Op
die manier kunnen kinderen en ouders
de school vlotter te voet bereiken. De
toegang voor de voetgangers van de
parking naar het trottoir tussen de haag
zal ook verlaagd worden. De Mérodestraat verandert in een fietsstraat.
Een fietsstraat wordt gesignaleerd met
verkeersborden aan het begin en het
einde en met het logo van fietsstraat
op de weg zelf. In fietsstraten hebben
fietsers absolute voorrang. Ze mogen
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Uitbreiding gratis parkeren:
kwartier wordt half uur
De gemeenteraad heeft in zitting van
17 december 2018 het aangepast retributiereglement parkeren goedgekeurd. Dit trad in voege op 1 februari
2019. Hierdoor is sinds 1 februari het
gratis parkeren uitgebreid van 15 naar
30 minuten voor de volledige betalende
zone in Ronse. Mits het nemen van een
ticket (verplicht!) kan je dus een half
uur gratis parkeren op de plaatsen waar
betalend parkeren geldt.

Gratis randparkings
Vergeet niet dat je in Ronse langdurig
gratis kan parkeren op de volgende
randparkings:
• parking Portois (Oude Vesten)
• parking Familia (bereikbaar vanuit
Kruisstraat en Kegelkaai)
• parking Ververij (Wolvestraat)
• parking Ferrant
(Joseph Ferrantstraat)
• parking Emmaüs
(Politiekegevangenenstraat)
Meer info: dienst Mobiliteit &
Duurzaamheid, 055 23 27 53,
mobiliteit@ronse.be

WIST JE DAT...
… het Lokaal Bestuur Ronse het steeds moeilijker heeft
om vacatures in te vullen? De stad moet immers opboksen
tegen de privésector, die omwille van de heroplevende
economie opnieuw een grote aantrekkingskracht kent.
Nochtans is een job in een lokaal bestuur zeker het overwegen waard.
De taakinhoud van je job is divers en veelzijdig. Je krijgt
uitgebreid de kans om je te ontplooien en vorming te volgen.
Er wordt veel aandacht besteed aan de balans tussen privé
en werk. Je geniet een grote flexibiliteit voor het opnemen
van 32 vakantiedagen. De meeste diensten werken in een
stelsel van glijdende uren. Je krijgt een maaltijdcheque van
6,20 euro per gewerkte dag én een gratis hospitalisatieverzekering (en een voordelig tarief voor andere gezinsleden).
De stad is continu op zoek naar nieuwe medewerkers, en
dit op alle niveaus.

Momenteel zijn er vier boeiende betrekkingen vacant voor
masters en bachelors:
• Coördinator ontwerpbureau (A1a – A3a voltijds)
• Deskundige mobiliteit (B1 – B3 voltijds)
• Zakelijk coördinator cultuur (B1 – B3 voltijds)
• Coördinator gebouwen (B1 – B3 voltijds)
Aanwervingen gebeuren via gecontroleerde examenprocedures, waardoor iedere deelnemer dezelfde kansen heeft.
Heb je interesse?
Meer info kan je krijgen bij de personeelsdienst van de stad:
055 23 27 23, vacatures@ronse.be of via www.ronse.be. Op
de website van de stad vind je trouwens steeds de meest
recente lijst met vacatures. Zo staan er de komende maanden nog heel wat vacatures op stapel…
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Openingsuren stadhuis Ronse
Iedere werkdag van 8.30 tot 12 u.
en woensdag van 13.30 tot 16 u.
Dienst Burgerzaken is ook open
elke tweede en vierde zaterdag
van 9.30 tot 11.30 u.
In juli en augustus:
woensdagnamiddag gesloten
Uit zorg voor een beter
leefmilieu wordt INzicht
gedrukt op FSC®-papier
dat gewonnen wordt uit
duurzaam beheerde bossen.

PICTURALE

ILLUSTRATIEFESTIVAL
F E S T I VA L D E L ' I L L U S T R AT I O N
ILLUSTRATION FESTIVAL
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BIENNALE

HET UNIVERSUM VAN ALAIN VERSTER - LAUREAAT 2017
L'UNIVERS D’ALAIN VERSTER - LAURÉAT 2017 - THE UNIVERSE OF ALAIN VERSTER - LAUREATE 2017

09 /03 >> 06 /04-2019
OPEN: MA-DI-DO-VR 13-16U - WOE 13-20U - ZA-ZO - 13-18U / OUVERT: LU-MA-JE-VE 13-16H - ME 13-20H - SA-DI 13-18H / OPEN: MO-TU-TH-FR 13-16H - WE 13-20H - SA-SU 13-18H

CC DE VERVERIJ RONSE

WOLVESTRAAT 37 - 9600 RONSE - 1 € / 2 €

OPENING / OUVERTURE - ZAT/SAM/SAT 09/03
10 U/H: START VERHALEN IN DE STAD / CONTES DANS LA VILLE / STORIES IN
THE CITY - 16 U/H: MUURONTHULLING / INAUGURATION DU MUR / REVELATION
OF THE WALL: PARKING POLITIEKEGEVANGENENSTRAAT - 17 U/H: VERNISSAGE

D R U K K E R I J
I M P R I M E R I E

Ontwerp: Waldo De Groote

WWW.PICTURALE.BE - FACEBOOK.COM/PICTURALERONSE

