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Corona - nieuwsbrief 3 - Ronse 

 

Beste inwoners,  

In de strijd tegen het coronavirus is de leuze : “Draag zorg voor jezelf en zo voor elkaar”. We weten 
ondertussen bijna allemaal dat we zorg kunnen dragen voor elkaar door onze handen te wassen, te 
niezen in de elleboog, voldoende afstand te houden en vooral door zo veel mogelijk thuis te blijven, 
zeker als je ziek bent. Het blijven de basisregels die we niet genoeg kunnen herhalen.  

Draag zorg voor jezelf 

We voelen het echter allemaal. “Blijf in uw kot” klinkt leuker dan het in werkelijkheid is. We moeten 
dus ook zorg dragen voor onszelf. Niet enkel op fysiek vlak, maar ook mentaal. Lange periodes tussen 
vier muren zitten met vaak dezelfde mensen is niet makkelijk. Zoek leuke manier om te ontspannen 
en zorg daarbij voor rust en routine. Maak duidelijke afspraken en geef elkaar wat ruimte. Bespreek 
ook spanningen en conflicten en zoek steun of hulp als dat nodig is.   

Misschien maakt de hele situatie je ook ongerust en zit je met veel vragen. Heb je betrouwbare info 
nodig, klik dan op www.info-coronavirus.be. Er zijn ook een aantal nummers waar je terecht kan: 

• Het infonummer 0800 14 689 is dagelijks te bereiken. Ook voor vragen rond ondersteuning. 
• Zoek je een luisterend oor. Dan kan je steeds terecht bij Tele-Onthaal op het nummer 106 of 

chat op www.tele-onthaal.be 
• Jongeren kunnen terecht bij Awel. Bel naar 102 of chat op www.awel.be   
• Heb je professionele hulp nodig bij geweld? Dan kan je steeds terecht op de hulplijn 1712. 

Gratis en anoniem.  

Dienstverlening Sociaal Huis 

Maar zover hoeft het niet altijd te komen. Met vragen en problemen kan je immers nog steeds 
terecht bij de medewerkers van ons Sociaal Huis. De dienstverlening gebeurt wel enkel nog 
telefonisch, per mail of voor dringende situaties op afspraak. Neem daarvoor eerst telefonisch 
contact op met het nummer: 055 23 28 54. Tijdens de openingsuren blijft ook de budgetmeter nog 
steeds toegankelijk. Er is ook nog de budgetmeter bij Fluvius in de Zonnestraat 46. 

 

http://www.info-coronavirus.be/
http://www.tele-onthaal.be/
http://www.awel.be/


 

 

Ook onze sociale partners in het werkveld zetten hun werking telefonisch of per mail verder. De stad 
verzamelde al deze gegevens op de website:  https://www.ronse.be/nl/sociale-diensten  

Het is daarnaast hartverwarmend om te zien dat heel wat mensen ook spontaan hulp bieden. 
Momenteel is de stad aan het kijken hoe we het groeiende aantal initiatieven kunnen bundelen en 
stroomlijnen. Ook op dat vlak willen we actie ondernemen. Meer daarover in een volgend bericht.   

Kinderopvang tijdens de paasvakantie 

Een andere dossier waar onze diensten volop mee bezig zijn, is de opvang tijdens de paasvakantie. 
Dit is immers belangrijk om de mensen te ondersteunen die aan de slag zijn in cruciale sectoren zoals  
zorg, thuisverpleging, (voedings)winkels, schoonmaak, transport, veiligheid enz. Niet iedereen kan 
thuiswerken of heeft de nodige opvang. Zowel de stad, de overheid en de scholen zijn volop bezig 
om te kijken hoe ook tijdens de paasvakantie de opvang kan verzekerd worden. Ook hierover meer in 
een volgende nieuwsbrief. 

Afvalophaling en luiers 

Waar ondertussen wel een oplossing voor gevonden werd, is de ophaling van luiers. Omdat het 
recyclagepark gesloten is, kun je daar voorlopig niet meer terecht met je luiers. Daarom werd met 
IVLA een regeling uitgewerkt voor de komende week van 30 maart. Die week is er in Ronse de 
gewone ophaalronde voor huisvuil, PMD, papier en karton. Deze ophaalronde gaat gewoon door. 
Uitzonderlijk mag je naast de huisvuilcontainer nu ook 3 witte luierzakken zetten. Deze zakken 
worden NIET mee gewogen en zullen dus niet gefactureerd worden. Opgelet: enkel de officiële witte 
luierzakken mogen gebruikt worden. Maximum 3 witte luierzakken per ophaalpunt.  Ook het ledigen 
van de glascontainers gaat gewoon verder. Hierbij dan ook mijn dank en appreciatie naar al de 
mensen die dit blijven mogelijk maken.   

AZ Glorieux 

De stijging van het aantal besmettingen in het hele land laat zich inmiddels ook voelen in ons 
ziekenhuis. Voorlopig is de toestand in het AZ Glorieux nog steeds onder controle en is de 
opvangcapaciteit ruim voldoende. Wel liggen er momenteel een beperkt aantal mensen op 
intensieve zorgen, heel wat minder is dan de voorziene capaciteit. Gelukkig mochten ook reeds een 
aantal mensen het ziekenhuis verlaten om thuis verder te revalideren. Het is trouwens zo dat 
spoedgevallen, intensieve zorgen en de afdelingen werden ontdubbeld om patiënten met en zonder 
COVID van mekaar te kunnen scheiden. Aarzel dus niet naar de spoed te gaan indien het nodig is!  

Voel je jezelf ziek? Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen en het ziekenhuis niet onnodig te 
belasten is het belangrijk om steeds eerst de huisarts te contacteren! Het heeft geen zin om naar het 
ziekenhuis te komen om getest te worden zonder voorafgaand contact met de huisarts. Er wordt 
momenteel immers enkel getest bij patiënten waar een ziekenhuisopname noodzakelijk is.  

Woonzorgcentra 

Ondertussen gaan de bewoners in de woonzorgcentra al hun derde week in zonder bezoek. Dat is 
niet altijd eenvoudig. Toch houden de bewoners er de moed in. Even de directeurs aan het woord :  

 

https://www.ronse.be/nl/sociale-diensten


 

Wim Wijbaillie, directeur WZC Hogerlucht : “In de gegeven omstandigheden gaat het al bij al vrij 
goed met de bewoners in WZC Hogerlucht. De bezoekers worden uiteraard hard gemist, maar er 
wordt veel werk gemaakt van het onderhouden van het contact met de familie via bv. Skype. Ook de 
veranda biedt mogelijkheden om visueel contact te hebben tijdens het telefoneren. Voorlopig zijn er 
bij zowel de bewoners als de medewerkers nog geen besmettingen met het Coronavirus vastgesteld.” 

Tom Aelbrecht, directeur WZC De Linde : “De houding van onze bewoners is verrassend positief. Ze 
hebben begrip voor de situatie en weten dat hun gezondheid prioriteit heeft. Gelukkig ontvangen we 
een massa kaartjes, briefjes en verzoeknummers voor Radio De Linde. Bewoners kijken er dagelijks 
naar uit. Ook het personeel doet een inspanning om even de rol van psycholoog op zich te nemen 
tijdens korte contactmomenten. En nu de cafetaria gesloten is, maken we gebruik van een mobiele 
bar. We doen er uiteraard alles aan om het virus buiten de muren te houden. Hierbij krijgen we extra 
hulp van de poetsdiensten van de stad die alle materiaal, klinken, leuningen enz. meermaals per dag 
reinigen en ontsmetten.” 

Erediensten 

De bisschoppen hebben laten weten dat alle katholieke vieringen nog zeker afgelast blijven tot 19 
april. Ook in de Goede Week (Pasen). Enkel uitvaarten in intieme kring zijn nog toegelaten. 

Handhaving maatregelen 

Ons politiekorps blijft inzetten op het controleren van het naleven van de richtlijnen. Ze spreken 
groepjes mensen aan en controleren wagens. Ze stellen vast dat de meeste inbreuken ’s avonds 
gebeuren, na zonsondergang . Voorts geven ze gevolg aan de oproepen over samenscholingen. Na 
interventie blijkt er meestal geen samenscholing aan de gang te zijn, maar betreft het jongeren, die  
alleen of per twee rondwandelen of rondhangen. Indien nodig wordt geverbaliseerd.   

Meer informatie 

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 (FAQ).  

 

Tot slot : print deze nieuwsbrief gerust af en stop deze in de bus bij iemand in je straat die 
misschien wat minder vertrouwd is met websites of sociale media.    

 

Zorg voor jezelf en zo voor elkaar! 

 

Uw burgemeester, 

Luc Dupont 

 

 

http://www.ronse.be/corona
http://www.info-coronavirus.be/

