Vrijdag 20 maart 2020 - 19.00 uur

Corona – nieuwsbrief Ronse

Beste inwoners,
De coronacrisis heeft het hele land al een tijdje in haar greep. De coördinatie van de crisis en de
communicatie is in handen van de Federale en Vlaamse Overheid. Ook vanuit het lokaal bestuur
volgen we de situatie op de voet en willen we onze inwoners op een correcte manier informeren en
op de hoogte houden. Geregeld zullen we dan ook een stand van zaken publiceren op onze website.

AZ Glorieux
Veel mensen stellen de vraag naar de toestand in het ziekenhuis AZ Glorieux. Terecht. Voorlopig is
het nog rustig op de spoeddienst van het ziekenhuis. Druppelsgewijs worden mensen doorgestuurd
naar het ziekenhuis met koorts en griepsymptomen om getest te worden op het Coronavirus.
Er liggen momenteel geen Coronapatiënten op de Intensive Care te Ronse.
Er is nog absoluut geen capaciteitsprobleem om mogelijke Coronapatiënten op te vangen te Ronse.

Mondmaskers
De levering van de nodige mondmaskers aan België was de voorbije dagen een heikel punt.
Inmiddels is een eerste levering van 5 miljoen maskers op de luchthaven van Luik aangekomen.
22.000 hiervan werden toegewezen aan AZ Glorieux. Deze mondmaskers zijn inmiddels aan het
ziekenhuis geleverd. Zaterdag start ook de bedeling aan de huisartsen.
Voor stad, het woonzorgcentrum De Linde en de tandartsen heeft de stad Ronse zelf een bestelling
van mondmaskers geplaatst. Die wordt eerstdaags verwacht.

Woonzorgcentrum De Linde
De bewoners van de het Woonzorgcentrum De Linde zijn al meer dan een week verplicht
afgezonderd van alle bezoek. De toestand van de bewoners is goed. Sommigen hebben het
emotioneel wel wat moeilijk. Het team van het woonzorgcentrum probeert het contact met familie
te onderhouden via skype en het voorlezen en laten afspelen van kaartjes en verzoeknummers via
Radio De Linde. Er zijn binnen het woonzorgcentrum nog geen gevallen van corona bekend.
De stad Ronse wil iedereen van harte bedanken die de voorbije dagen inspanningen gedaan heeft om
zelf mondmaskers te maken of binnen te brengen. Deze kunnen zeker gebruikt worden!

Dienstverlening stad en OCMW
De (minimale) dienstverlening van stad en OCMW blijft gegarandeerd. Heel wat diensten werken wel
van thuis uit of op afspraak. Meer informatie hierover kan je vinden op de website van de stad.

Onderhoud straten en wegen
Onze technische diensten blijven aan de slag. Bij hun werking nemen ze wel de regels van “social
distancing” in acht. We dragen dus verder zorg van onze wegen, parken en plantsoenen. Ook de
nodige herstellingen of dringende werken blijven gebeuren.

Afvalophaling en recyclagepark
Alle recyclageparken in Vlaanderen zijn momenteel gesloten. De huisvuilophaling door IVLA blijft
echter gegarandeerd. De huisvuilophaling is voor de Vlaamse Overheid één van de prioriteiten.
Ondanks eerdere berichten op de sociale media worden in onze regio ook PMD, papier en karton nog
steeds opgehaald. Mocht dit nog gewijzigd worden, dan laten we dit zo snel mogelijk weten.

Sportkampen en speelpleinwerking
Alle jeugdwerkinitiatieven van de stad in de paasvakantie werden afgelast. De stad volgt hiermee de
richtlijnen van de overheid. Zowel de speelpleinwerking Pagadders als de sportkampen gaan niet
door. De ouders van de kinderen die ingeschreven waren krijgen via mail nog een bericht.

Kinderopvang
Het stopzetten van de activiteiten is niet het geval voor de buitenschoolse kinderopvang! De
hieronder vermelde locaties van de buitenschoolse kinderopvang van de stad Ronse blijven open,
aangezien er nog steeds nood is aan opvang op de diverse locaties. De begeleidsters stellen, zoals dit
de voorbije week reeds het geval was, alles in het werk om volgens de opgelegde maatregelen
(hygiëne, social distancing) de kinderen veilig op te vangen.
Ook de komende weken kan je op deze dienst blijven rekenen zowel voor als na de school op de
volgende locaties:
•
•
•
•
•

Decroly
Germinal
Campus Glorieux Kleuter
Campus Glorieux Lager (samen met BKO Glorieux en de wijkschool)
Campus Sint-Antonius (ook voor de kinderen van de wijkschool)

Sluiting vrijetijdsdiensten en gebouwen
De volgende stadsgebouwen en -diensten zijn gesloten.
De sluiting geldt (voorlopig) tot en met zondag 5 april.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zwembad
Sporthal
Recyclagepark
CC De Ververij
Kunstacademie Vlaamse Ardennen
Bibliotheek Ronse
Dienst Jeugd
Het onthaal en belevingscentrum Vlaamse Ardennen (Hoge Mote)
Musea en crypte

Steunmaatregelen
De stad krijgt heel wat vragen naar (materiële) ondersteuning. Al deze vragen worden nu verzameld.
Er wordt afzonderlijk bekeken in welke gevallen er naast de steunmaatregelen van de Federale en
Vlaamse Overheid nog ondersteuning van de stad nodig is.

Markten
De openbare markten zijn nog zeker tot en met 5 april afgelast.

Handhaving maatregelen
De stad Ronse doet een oproep aan alle inwoners om de maatregelen van de overheid in verband
met afstand houden en thuisblijven strikt op te volgen. Enkel op deze manier kan de situatie onder
controle gehouden worden. De politie van Ronse ziet toe op de handhaving van deze maatregelen. Er
waren reeds een aantal interventies van de politie waarbij groepjes jongeren op speelpleintjes of
ontmoetingsplekken aangesproken werden. Wie hardleers was, werd geverbaliseerd en
administratief aangehouden.
Social distancing
In deze tijden van “social distancing” is sociaal contact echter nog nooit zo belangrijk geweest. Vanuit
het bestuur juichen we de vele spontane initiatieven hierover dan ook van harte toe. We doen dan
ook een warme oproep om even rond je heen te kijken en te zien wie jouw hulp kan gebruiken. Ook
een telefoontje of kaartje kan al wonderen doen!
Zorg voor jezelf en zo voor elkaar!

Uw burgemeester,
Luc Dupont

