
Dinsdag 31 maart 2020 - 18.00 uur 

Corona - nieuwsbrief 4 - Ronse 

 

Beste inwoners,  

Je hebt waarschijnlijk vernomen dat de regering alle maatregelen tegen het coronavirus verlengd 
heeft tot zondag 19 april. Daarna is zelfs nog verlenging mogelijk tot 3 mei. Dit blijft nodig om de  
verspreiding van het virus tegen te gaan. Die is immers nog lang niet gestopt. Dat zien we ook in onze 
stad. Het blijft dus van levensbelang om de richtlijnen op te volgen. 

Woonzorgcentra 

Ondanks alle voorzorgen en maatregelen zijn het voorbije weekend  in beide woonzorgcentra in 
Ronse besmettingen met het coronavrirus vastgesteld.   

Wim Wijbaillie, directeur WZC Hogerlucht : “In het woonzorgcentrum Hogerlucht zijn een deel van de 
medewerkers en bewoners getroffen door COVID-19. Ondanks de doorgedreven hygiënische 
maatregelen bij medewerkers en bewoners, werd eind vorige week de eerste besmetting vastgesteld. 
In overleg met de CRA en het AZ Glorieux wordt de nodige medische en logistieke ondersteuning 
geboden om verdere verspreiding in te dijken en de best mogelijke zorg te kunnen verlenen. Dit houdt 
ook in dat alle bewoners op hun kamer blijven en daar de nodige zorgen krijgen. Wij volgen de 
situatie nauwgezet op en brengen de  families van de bewoners regelmatig op de hoogte, zowel van 
de gezondheidstoestand van hun familielid als van de (extra) maatregelen die worden genomen. Alle 
bewoners worden met de juiste zorg en warmte omringd.”   

Tom Aelbrecht, directeur WZC De Linde : “Ondanks onze doorgedreven hygiëne en strikte 
maatregelen bij bewoners en medewerkers, werden toch besmettingen met het coronavirus 
vastgesteld. Waar er afgelopen vrijdag nog sprake was van één bevestigde besmetting bleek het 
effectieve aantal amper twee dagen later al toegenomen te zijn. Inmiddels werden reeds 14 bewoners 
met symptomen getest waarvan er vier positief bleken te zijn. Ook vijf medewerkers werden besmet. 
Alle families werden snel ingelicht. Daarnaast verzekeren wij dat alle bewoners met de juiste zorg en 
warmte verder worden omringd. Blijf vooral warme aanmoedigingen en kaartjes sturen. Ze geven 
onze medewerkers en bewoners de kracht om door te gaan.”  

Uiteraard werden reeds de nodige maatregelen genomen. De positief geteste bewoners werden 
afgezonderd van de overige bewoners in een speciaal hiervoor omgevormde afdeling. Ze stellen het 



verrassend goed. De overige bewoners verblijven momenteel preventief in hun kamer. De positief 
geteste medewerkers blijven thuis in ziekteverlof. Tweemaal daags worden zowel de bewoners als 
medewerkers gecontroleerd. Van zodra er symptomen opduiken, worden er bijkomende testen 
afgenomen. Samen met de directie sturen we als bestuur aan op bijkomende coronatests voor al het 
zorgpersoneel zodat op korte termijn de verspreiding kan ingedamd worden.  

AZ Glorieux 

Momenteel zien we ook in het AZ Glorieux een stijging van het aantal opnames van patiënten die 
extra behandeling nodig hebben ten gevolge van Covid-19. Jammer genoeg vielen ondanks alle 
goede zorgen ook een paar overlijdens te betreuren. Ik wens hierbij dan ook mijn diepste medeleven 
te betuigen aan familie en vrienden. Tegelijkertijd zien we gelukkig ook een toenemend aantal 
patiënten die het ziekenhuis mogen verlaten en terug naar huis kunnen. Het ziekenhuis beschikt nog 
steeds over voldoende capaciteit aan bedden op intensieve zorgen en op de isolatieafdeling. De 
dokters en het verplegend personeel van het ziekenhuis willen iedereen dan ook expliciet danken 
voor de ondersteuning en het naleven van de lock-down maatregelen. 

Voel je jezelf ziek? Contacteer dan eerst je huisarts. Het heeft geen zin om naar het ziekenhuis te 
komen om getest te worden zonder voorafgaand contact met de huisarts.   

Ronse Helpt 

Het doet deugd om te zien hoe mensen in deze moeilijke tijden bereid zijn om elkaar te helpen. Heel 
wat mensen hebben het immers niet gemakkelijk. Maar mensen bieden zich ook aan als vrijwilliger. 
Om al deze initiatieven wat te bundelen en te coördineren heeft de stad het platform “Ronse Helpt” 
opgestart. Zowel stadsdiensten, buurtwerkers als vrijwilligers maken hier deel van uit. Wie hulp 
nodig heeft of wie wil helpen kan terecht op www.ronse.be/ronsehelpt. Daarnaast heeft het bestuur 
ook een speciaal telefoonnummer gelanceerd waarop iedereen met vragen terecht kan : 055 232 808 

Heb je hulp nodig? Kan je niet naar de winkel? Heb je een dringende computervraag? Wil je even met 
iemand praten? Zoek je iemand om je hond uit te laten? Laat ons weten waarvoor je hulp kan 
gebruiken, via één van onderstaande manieren. Vanaf vrijdag 3 april staan onze medewerkers klaar 
om al de vragen op te vangen. 

• Bel naar 055 232 808 (maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur). 
• Mail naar ronsehelpt@ronse.be. 
• Vul het formulier in op Ronse Helpt.  

We bekijken alle vragen en contacteren je wanneer we een geschikte vrijwilliger of de juiste dienst 
gevonden hebben. Wil je zelf helpen? Op de website vind je alle hulpvragen. Kies een activiteit, klik 
op de foto en registreer je.  

Kinderopvang tijdens de paasvakantie 

Inmiddels werd ook een oplossing gevonden voor de kinderopvang tijdens de paasvakantie. De 
sportkampen en speelpleinwerking voor deze periode zijn immers geannuleerd als gevolg van de 
corona-maatregelen. Het algemeen principe blijft wel dat kinderen maximaal thuis moeten 
opgevangen worden. Samen met de scholen voorzien we als stad gratis opvang tijdens de 
paasvakantie  voor kinderen van 2,5 jaar tot 14 jaar, maar alleen maar voor volgende groepen :  

• Kinderen van ouders werkzaam in een cruciale sector: de zorgsector, diensten die de aanpak 
van de coronacrisis ondersteunen en veiligheidsdiensten. 

http://www.ronse.be/ronsehelpt
mailto:ronsehelpt@ronse.be


• Kinderen met een moeilijke thuissituatie. 
• Indien er nog plaats is: kinderen van ouders voor wie het beiden onmogelijk is om van thuis 

uit te werken en die geen passende opvangmogelijkheid hebben. 

We kiezen er maximaal voor om de kinderen op te vangen in hun huidige contactbubbels: kinderen 
kunnen terecht in hun school of in het IBO De Pipompuulekies. Kinderen van 12 tot 14 jaar worden 
opgevangen in de Sporthal van het ‘T ROSCO. Kinderen die ziek zijn, blijven thuis. 

Opvang nodig? Bel naar 055 232 839  of mail opvangpaasvakantie@ronse.be. 

Recyclagepark 

De Vlaamse regering besliste inmiddels ook dat vanaf dinsdag 7 april de recyclageparken opnieuw 
zullen opengaan. Dit zal wel onder strikte voorwaarden gebeuren. Zo zal het aantal bezoekers 
beperkt worden, is asbest aanbrengen niet mogelijk etc. Onze diensten bekijken momenteel hoe ze 
dit gaan aanpakken. Hou onze website en FB pagina in de gaten voor de meest recente informatie. 
Hou ook geen stormloop op het recyclagepark vanaf dag één, maar kom enkel als het nodig is! 

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. Ook de 
eerste communies en plechtige communies worden uitgesteld. De vormsels worden verschoven naar 
de maanden september of oktober. De eerste communies naar volgend schooljaar. 

Ook het Executief van de Moslims van België heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en alle 
moskeeën gevraagd om de deuren te sluiten voor het publiek en om de plicht inzake het 
vrijdaggebed en de vijf dagelijkse gebeden op te schorten om besmetting tussen mensen zo veel als 
mogelijk te beperken. Ook de voorwaarden inzake begrafenissen werden aangepast. 

Handhaving maatregelen 

Onze politiemensen in de straat controleren zowel actief als na een oproep mogelijke inbreuken op 
het samenscholingsverbod. Waar nodig wordt opgetreden. Wanneer bij controle van voertuigen 
blijkt dat het om niet-essentiële verplaatsingen gaat, wordt ook hier geverbaliseerd. In totaal werden 
sinds het begin van de maatregelen reeds 39 PV’s opgesteld. De meeste inbreuken gebeuren nog 
steeds ’s avonds.  

Meer informatie 

Voor meer informatie 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 
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