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Corona – nieuwsbrief 2 Ronse 

 

Beste inwoners,  

Onze eerste nieuwsbrief afgelopen vrijdag werd positief onthaald. We willen deze manier van 
informeren dan ook graag verder zetten en bezorgen je een nieuwe stand van zaken. Aarzel niet om 
deze informatie door te geven of door te sturen aan anderen. De vorige nieuwsbrief kan je trouwens 
nog steeds nalezen op onze website:  https://www.ronse.be/nl/corona 

Respecteer de getroffen maatregelen. 

Ik wil deze nieuwsbrief graag starten met een oproep om de maatregelen van de overheid in verband  
met thuisblijven en afstand houden strikt na te leven. Alleen op deze manier kunnen we het virus 
onder controle houden. Hierbij dan ook een warme oproep - zeker naar jongeren toe - om deze 
regels te respecteren. Samengevat : blijf binnen, was regelmatig je handen, nies in je elleboog en hou 
voldoende afstand met anderen (1,5 meter). Samenkomsten van meer dan twee personen zijn 
verboden. Ook jonge mensen zijn vatbaar voor het virus en kunnen het makkelijk overdragen aan 
anderen. Het is een taak van elk van ons om elkaar te beschermen. 

Wil dit zeggen dat je je huis helemaal niet meer mag uitkomen? Neen! Wandelen, fietsen of lopen in 
de omgeving van je woonplaats is toegelaten. Dit mag echter enkel met leden van hetzelfde gezin of 
met één (dezelfde) vriend. Hiermee moet je wel een afstand van 1,5 meter bewaren. Vermijd 
hiervoor onnodige verplaatsingen. We wonen in een prachtige streek en een mooie stad. Laat je auto 
staan en geniet van de omliggende natuur of het centrum. Doe dit volgens de opgelegde regels! 

Handhaving maatregelen 

De politie van Ronse ziet samen met de gemeenschapswachten toe op de handhaving van deze 
maatregelen. De politie laat weten dat over het algemeen de regels zeer goed nageleefd worden. Er 
waren het voorbije weekend wel enkele interventies, voornamelijk voor jongeren die zich niet aan 
het samenscholingsverbod houden. Waar nodig werd geverbaliseerd. In totaal werden 5 PV’s 
opgemaakt inzake samenscholingsverbod en 2 PV’s voor niet-essentiële verplaatsingen. Wanneer je 
zelf getuige bent van een groep mensen die toch samenkomt, dan kan je steeds de politie inlichten. 
Doe dit door te bellen naar het nummer 101! 



AZ Glorieux 

Voorlopig is de toestand in het AZ Glorieux nog steeds onder controle. Mensen die door de 
huisartsen doorgestuurd worden of zichzelf aanmelden met koorts en griepsymptomen worden 
getest op het coronavirus en in afzondering gehouden tot de uitslag bekend is. Mensen die positief 
testen worden ofwel in het ziekenhuis opgevangen of mogen thuis (in strikte quarantaine) uitzieken. 
Vanuit de overheid is er uitdrukkelijk gevraagd om geen cijfers per ziekenhuis te verspreiden. We 
kunnen wel meegeven dat er momenteel geen coronapatiënten op de Intensive Care liggen. Ook de 
opvangcapaciteit van het ziekenhuis is op dit moment ruim voldoende.  

Wat als je zelf ziek bent? 

Voel je jezelf wat grieperig? Ga dan niet meteen naar de spoed van het ziekenhuis maar bel eerst je 
huisarts! Die zal telefonisch een eerste diagnose stellen en je naar de juiste plaats doorverwijzen. 
Belangrijk is ook dat het ziekenhuis de spoedafdeling ontdubbeld heeft. Er is een ingang voor 
(mogelijk) coronapatiënten en een gewone spoed. Wanneer je dus een ernstige verwonding of ziekte 
hebt, kan je nog steeds op de gewone spoeddienst terecht. Die is volledige corona-vrij!  

Mondmaskers  

De beloofde 22.000 chirurgische mondmaskers werden inmiddels aan het ziekenhuis geleverd. 
Momenteel is men volop bezig om ook de voorraad gespecialiseerde mondmaskers (FFP2) zo veel 
mogelijk aan te vullen. Op dit moment is er echter nog geen tekort. Ook de huisartsen kregen reeds 
de nodige mondmasker. Momenteel wordt ook de bedeling opgestart aan de thuisverpleegkundigen 
en de tandartsen (die instaan voor de urgentie ingrepen).  

Woonzorgcentrum De Linde 

De toestand in het woonzorgcentrum De Linde blijft positief. De bewoners missen uiteraard de 
bezoekjes maar houden zich kranig. Ze zijn blij met elk briefje, tekening of telefoontje!  

Dienstverlening sociale partners 

De dienstverlening van heel wat sociale partners is door de huidige maatregelen grondig gewijzigd. 
De meeste diensten zetten hun werking telefonisch of per mail verder. De stad verzamelde al deze 
gegevens op een afzonderlijke pagina op de website:  https://www.ronse.be/nl/sociale-diensten  

Bibliotheek Ronse  

Ondanks mogelijke berichten in de pers en op sociale media dat de bibliotheken weer zouden open 
gaan,  blijft de bibliotheek van Ronse voorlopig gesloten. Indien hier verandering in komt, zal dit zo 
snel mogelijk gecommuniceerd worden.  

Handel, horeca, zelfstandigen en vrije beroepen 

Ook voor onze handel, horeca, logies, zelfstandigen en vrije beroepen zijn het geen makkelijke tijden. 
Om het overzicht te bewaren heeft Unizo een mooi overzicht op zijn website gepubliceerd. Deze kan 
je raadplegen op https://www.unizo.be/advies/corona-welke-winkels-mogen-openblijven#Horeca     

Heel wat overheden komen ook met verschillende steunmaatregelen. Winkels, bedrijven en 
horecazaken worden immers verplicht om de deuren te sluiten. Om hen financieel te ondersteunen, 
werd de corona hinderpremie in het leven geroepen. Meer informatie omtrent de hinderpremie en 
de manier waar deze kan aangevraagd worden, kan je terugvinden op https://www.vlaio.be/nl  



Markten 

De openbare markten op woensdag en zaterdag blijven zeker nog tot en met 5 april afgelast. 

Politie  

Heel wat inwoners bellen nog steeds naar de politie voor meer informatie over corona. Dat is niet 
nodig. Hiervoor kan je steeds terecht op de website van de stad www.ronse.be/corona of op de 
website van de overheid www.info-coronavirus.be  Het nationale telefoonnummer 0800 14 689 is 
bereikbaar van 8 tot 20 uur. Op beide websites vind je ook een lijst met veelgestelde vragen.  

Inmiddels heeft de politie zijn werking ook aangepast en is het onthaal enkel te bereiken na afspraak. 
Maak dus eerst een telefonische afspraak voor je langskomt op  055 33 70 33. 

Registreer je op BE-Alert 

Eindigen doe ik met een oproep om je te registeren op BE-alert. Het Nationaal Crisiscentrum 
verspreidt via BE-Alert rechtstreeks belangrijke mededelingen over corona en de bijhorende 
maatregelen. Blijf dus op de hoogte en schrijf je in via http://be-alert.be  

 

Zorg voor jezelf en zo voor elkaar! 

 

Uw burgemeester, 

Luc Dupont 


