INZICHTMAGAZINE
INZICHT
INZICHT 78 • APRIL 2020 • EEN UITGAVE VAN STAD RONSE

RTEL
DE FIE SE,
N
IN RO NOUD
EUWE
EEN E HAAL.
VER
6)
(P. 4 –

DOSSIER ROND RONSE • P 8-9
Mogelijke oplossingen voor problematiek N60
HET ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN RONSE • P 18-19
Een breed gedragen plan met vijf prioriteiten

INHOUD

P4
DE FIERTEL : EEN
EEUWENOUD VERHAAL

P8
DOSSIER ROND RONSE :
STAND VAN ZAKEN

-2-

P 12
VILLA CREADEMIE :
ZOMERSE CREATIVITEIT
EN VERBEELDING

P 14
SCULPTURENTENTOONSTELLING
IN RONSE

GESPOT
CORONA-TIJDEN
Bijzondere tijden… zo kan je het wel omschrijven. In de strijd
tegen het coronavirus neemt de overheid drastische maatregelen : restaurants, cafés en winkels sluiten verplicht de deuren,
verplaatsingen moeten zo veel mogelijk vermeden worden,
samenscholingen zijn verboden en werken gebeurt zo veel
mogelijk van thuis uit. “Blijf in je kot” is de leuze! Een oproep
die massaal opgevolgd wordt. Het zorgt voor unieke beelden
van een bij momenten verlaten stad. Beelden en momenten die
iedereen zich nog lang zal herinneren.
Je zal merken dat het coronavirus ook z’n stempel gedrukt heeft
op deze Inzicht. Het is een nummer geworden zonder de vertrouwde bijlage “Vrije Tijd”. Heel wat geplande activiteiten zijn
immers afgelast of worden uitgesteld. Van andere evenementen
weten we nu nog niet of ze nog zullen doorgaan. Bij het schrijven
van deze Inzicht is immers nog niet duidelijk hoe lang de maatregelen tegen het coronavirus nog zullen gelden. Informeer je
dus best vooraf of een activiteit nog doorgaat of niet.
En ondertussen : “Draag zorg voor jezelf en zo voor elkaar!”
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INTERVIEW

Yves Dupret
Lid van de Sint-Hermesgilde

Nicole Lauwerier
Medewerker van het Stedelijk
Fiertelcomité

Grégoire Bouchez
Maatschappij der Dragers en
Belders van Sint-Hermes

DE FIERTEL : VAN GENERATIE OP GENERATIE
De eerste zondag na Pinksteren wordt in Ronse al eeuwenlang de Fiertelommegang gestapt. Duizenden deelnemers
wandelen op de cadans van de bellen en in het kielzog van het
schrijn met de relieken van Sint-Hermes rond de stad. Iedere Ronsenaar weet dat de Fiertel deel uitmaakt van het DNA
van Ronse, en dat al honderden jaren lang, van generatie op
generatie. Inzicht bracht drie mensen bij elkaar die op een
bijzondere manier betrokken zijn bij het Fiertelgebeuren voor
een boeiend gesprek. Althans dat was de bedoeling. Corona
besliste er anders over. Gelukkig zijn er nog andere manieren om met elkaar in contact te komen. Een interview “vanuit hun kot” met Yves Dupret, lid van de Sint-Hermesgilde,
Grégoire Bouchez die deel uitmaakt van de Maatschappij der
Dragers en Belders van Sint-Hermes en Nicole Lauwerier,
trouwe medewerker van het Stedelijk Fiertelcomité. Als
Ronsenaar ken je deze drie verenigingen misschien wel van
naam, maar wat doen ze precies?
Yves, jij bent lid van de Sint-Hermesgilde. Waar staat die
organisatie precies voor?
Yves : “De Sint-Hermesgilde bestaat al meer dan 5OO jaar,
maar is nog steeds onlosmakelijk verbonden met de Fiertel.
Onze leden zorgen voor het kanongebulder op zaterdag en
Trommel en Fluitje nodigen de Ronsenaars uit om deel te
nemen aan de Fiertel. De Gilde was vroeger verantwoordelijk

voor het bewaken van de relieken en het schrijn van
Sint-Hermes. Een soort beschermingsleger eigenlijk. Ze
droegen ook een tijdlang het schrijn tijdens de Fiertelommegang, maar dat gebruik is ondertussen een verantwoordelijkheid van de Maatschappij der Dragers van Sint-Hermes.”
Grégoire, jij bent één van die dragers. Kan je wat meer
vertellen over de Maatschappij der Dragers en Belders?
Grégoire: “Zoals de naam het zegt ‘levert’ de Maatschappij
de dragers en belders tijdens de Fiertelommegang maar ook
tijdens de verschillende plechtigheden doorheen het jaar. De
belders zorgen voor de cadans tijdens de Fiertel, wij als dragers zorgen voor het schrijn. In groepjes van vier dragen we
het schrijn rond de stad op het ritme van de bellen.”
Nicole, en de taak van het Fiertelcomité?
Nicole: “Het Fiertelcomité zorgt er jaarlijks voor dat alles
vlot verloopt. Wij doen de praktische organisatie. Wij volgen
daarbij de Fiertel van 's morgens vroeg en houden overal een
oogje in het zeil. We zorgen bij elke tussenstop of halte dat
alles klaar staat. Wij helpen alle processiewagens mooi te
versieren en ook het ophangen van de bloemstukken langs
het parcours doen wij. Ook de historisch stoet bij de terugkeer van het schrijn is onze verantwoordelijkheid.”
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Hoelang zijn jullie al actief binnen jullie organisatie?
En hoe word je lid?
Yves: “Ik ben al lid van de Sint-Hermesgilde sinds 1998. Om
toegelaten te worden, moet je Ronsenaar zijn of minstens
een heel sterke band hebben met de stad, katholiek zijn en
unaniem geaccepteerd worden door alle confraters. Op dit
moment telt de Gilde 37 actieve leden.”
Grégoire: “Ik ben nog vrij “nieuw” in het vak. Ik ben lid van
de dragers sinds 2016. Het zal dit jaar dus mijn vijfde Fiertel
zijn als drager. Ook drager word je niet zomaar. Een kandidaat-drager wordt voor zijn proefperiode toegewezen aan
een ploeg. Die indeling wordt gemaakt op basis van schouderhoogte. Het schrijn moet tijdens de ommegang immers
zo horizontaal mogelijk blijven. Voor de eigenlijke Fiertel doe
je ook enkele oefensessies. Hier leer je de pas aan en kijkt
men in hoeverre je de cadans kan aanhouden, zowel met als
zonder schrijn. De echte proef is natuurlijk tijdens de Fiertelommegang zelf. Dan wordt echt duidelijk hoe het met de
fysiek gesteld is en heeft men ook oog voor de mentaliteit,
hoe het klikt met de ploeg. Na de Fiertel volgt een evaluatie.
Normaal duurt de proefperiode twee jaar. Daarna volgt een
definitief advies.“
Nicole, jij draagt heel wat praktische verantwoordelijkheid
binnen het Stedelijk Fiertelcomité?
Nicole: “Ik ben lid sinds 2002. Ik heb mijn vader zaliger opgevolgd en heb toen vooral zijn groepen uit de historische
stoet overgenomen: 'Middeleeuws Bedevaartsoord' en
'Sint-Hermes en de duivel'. In de namiddag sta ik samen met
enkel collega’s in voor het onthaal van de figuranten in KSO
Glorieux. Wij helpen de figuranten aankleden en schminken. Ik ben zelf ook verschillende keren figurante geweest,
ondermeer de 'Dame van Ronse', wat een hele eer was. Als
de processie gevormd wordt, delen we de attributen uit: Romeinse schilden, aankondigingspanelen... Eenmaal de stoet
gedaan is, verzamelen we opnieuw alle kleren en zijn we
verantwoordelijk voor de opruim.

Waarom is volgens jullie de Fiertel zo belangrijk voor de
Ronsenaars?
Yves: “De Fiertel geeft me het ongeëvenaard gevoel bij de
stad te horen. Ik zou dit evenement voor geen goud willen
missen. Het betekent stappen doorheen ons prachtige landschap, op het ritme van de bellen van de belleman, in het gezelschap van vrienden. De prachtige natuur moedigt aan om
na te denken over de essentiële dingen in het leven.”
Grégoire: “Ik denk dat de Ronsenaars de twee aspecten
van de Fiertel wel weten te waarderen: het gezellig samenzijn, maar ook het respect als het schrijn passeert. De
Fiertel is meer dan een wandeltocht. Ik heb in mijn studententijd slechts tweemaal de Fiertel gemist: één keer omdat
ik maandagochtend examen had en ik niet mocht van mijn
ouders, en een andere keer tijdens mijn Erasmus-stage in
Lyon. Toen heb ik toch getwijfeld om ’s morgens de TGV naar
België te nemen.”
Nicole: “Het is voor alle leeftijden. Het brengt mensen dichter bij elkaar. Zelfs als je niet meer kan meestappen. Je staat
dan langs het parcours en moedigt de mensen aan. En ook
buiten de Fiertel. Zo zit ik momenteel ook in een groepje die
naai- en strijkwerk van de kledij doet.“

"Stappen doorheen ons prachtige
landschap, op het ritme van de
bellen van de belleman, in het
gezelschap van vrienden."
Wat is voor jullie persoonlijk het hoogtepunt van de Fiertel?
Waar kijken jullie het meest naar uit?
Yves : “Mijn favoriete momenten van de Fiertel zijn toch de
terugkomst bij Chalet de la Cruche om je dan samen met je
vrienden klaar te maken voor de avondprocessie, en ook de
terugkeer van het schrijn in de basiliek. Dat laat je niet onberoerd.”
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FIERTEL IN TIJDEN VAN
CORONA…
Het is duidelijk dat door de coronamaatregelen de
Fiertel waarschijnlijk niet zal kunnen doorgaan zoals
de voorbije jaren. Bij het maken van deze INzicht was
evenwel nog niet duidelijk wat wel kan en wat niet.
Maar als de Ronsenaar niet tot bij de Fiertel geraakt,
dan komt de Fiertel wel tot bij de Ronsenaar. Hoe en
onder welke omstandigheden dit zal gebeuren, wordt
momenteel bekeken. Maar de geschiedenis leert dat
de Ronsenaar de relieken van Sint-Hermes niet in de
steek laat. Hou dus zeker de kanalen van de stad Ronse (website en facebook) en van het stedelijk Fiertelcomité in het oog. Je verneemt er (deze week) meer
over de Fiertel 2020…

Grégoire : “Ik krijg toch altijd een rilling bij de eerste bellenklanken van de dag. Als lid van de maatschappij krijg
ik die nu gelukkig meerdere keren per jaar te horen. Niet
enkel bij de Fiertel zelf. Als drager voelt het uiteraard ook
bijzonder wanneer je het schrijn zelf draagt, wanneer je
’s morgens de kerk uitstapt en het volk ziet op de Kleine
Markt, de terugkeer aan Chalet de la Cruche... Ja, er zijn
heel veel mooie momenten tijdens de Fiertelommegang.”
Nicole : “Voor mij is de stoet uiteraard ook een bijzonder
moment. Als het volk rijen dik staat om te kijken, geniet je
daar wel van. Als de stoet door omstandigheden niet kan
doorgaan, bijvoorbeeld door het slechte weer, doet dat
toch pijn.”
Yves : “Een ander het hoogtepunt voor ons is natuurlijk ook
de Koningsschieting, die volgens de traditie plaatsvindt
op de 9e dag na de Fiertel. De winnaar van deze schieting
wordt Koning gedurende een jaar. Wint hij drie jaar op rij,
dan wordt hij Keizer, maar dit is heel uitzonderlijk. De leden van de Gilde komen elke eerste dinsdag van de maand
samen om te oefenen met buksen. Dat zijn de wapens van
onze Gilde. Vriendschap en broederlijkheid staan daarbij
steeds centraal.”

FIERTEL 2020 INGEHAALD
DOOR DE GESCHIEDENIS.
Een “andere soort” Fiertel, is dat uniek? Inzicht legde
alvast z’n oor te luisteren bij Eric Devos, stadsarchivaris van Ronse:
Eric: “ De Fiertel is een bijzonder taaie en flexibele
traditie, die doorheen de eeuwen vele uitdagingen
overleefde en zich telkens aanpaste aan uitzonderlijke omstandigheden. Zo hebben we al verschillende
‘soorten’ ommegangen meegemaakt:
• Een korte versie met de reliekarm binnen de
Vrijheid (rond de drie kerken en de Kleine Markt),
of binnen het stadscentrum (rond de kerken, Kleine
en Grote Markt) tijdens de godsdiensttwisten (16e
eeuw).
• Een clandestiene ‘grote’ ommegang met een zeer
beperkte groep maar zonder de relieken (Oostenrijkse periode).
• Een ‘grote’ ommegang met enkel het schrijn en
de dragers, zonder publiek, wegens verbod op
samenscholing (WO I).
• Een verkorte versie, omdat de ommegang verplicht
's middags terug moest zijn (eind 18e eeuw).
• Zelfs geen ommegang is een historisch gegeven, dat bij momenten verschillende jaren na
elkaar gehandhaafd bleef. Soms verboden door de
kerkelijke overheden zelf of door het Oostenrijks,
Frans of Hollands bewind en tijdens WO II.

Door de maatregelen rond corona is het uitgaan van de
Fiertel dit jaar nog onzeker. Wat vinden jullie daarvan?
Grégoire: “Het zou bijzonder jammer zijn als de Fiertel niet
kan plaats vinden, heel veel mensen kijken hier toch hard
naar uit. Maar uiteraard heeft de gezondheid prioriteit. De
Fiertel opschuiven naar een latere datum zou ik persoonlijk
vreemd vinden, omdat deze toch gelinkt is aan Drievuldigheidszondag. Of misschien verplaatsten naar een andere
betekenisvolle datum, zoals de zondag voor of na 28 augustus, de marteldood van Sint-Hermes?”
Yves: “Het spreekt voor zich dat het een immense teleurstelling zou zijn als de Fiertel niet uit zou kunnen gaan. Maar
we zullen ons daar, in het belang van ieders gezondheid, bij
neer moeten leggen. Als de Fiertel wel doorgaat, denk ik
dat het een zeer emotionele editie zal worden. Anders dan
anders, één die men nooit zal vergeten...”

De ommegang heeft dus zowat alle mogelijke vormen
of beperkingen gekend. Ook de Fiertel van 2020 zal
getuigen van de wil van de Ronsenaars om deze aloude traditie verder te zetten en door te geven.”
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HANDEL & HORECA
Sinds begin april startten de handelaars eveneens een actie
met de Coronabon. Deze bon van € 50 kan je inruilen voor
een aankoopbedrag van € 60 via online-aankoop of in de
handels- of horecazaak zelf van zodra die terug open is. Je
krijgt dus maar liefst 20% extra aankoopwaarde. Deze Coronabon kan je bestellen, zolang de voorraad strekt, op de
website www.shoppeninronse.be. De bon blijft gedurende 1
jaar geldig. Dit project loopt in samenwerking met de Unie
der Handelaars en met de financiële steun van de stad.
Laat zien dat je er bent en koop lokaal bij de winkel van hier
via www.shoppeninronse.be !
Heb je ook een winkel of een webshop in Ronse en
sta je nog niet in deze lijst? Stuur dan een mailtje naar
economie@ronse.be. Vermeld naam, adres, telefoonnummer, facebookpagina, e-mail en website. Jouw gegevens
worden dan zo snel mogelijk toegevoegd.

RONSE LANCEERT WEBSITE
WWW.SHOPPENINRONSE.BE
Een terrasje doen, je favoriete restaurant of winkel bezoeken, een leuk cadeautje zoeken... Het leek tot voor kort zo
vanzelfsprekend. Maar de coronacrisis bracht het dagelijks
leven even tot stilstand en iedereen moest zich aanpassen
aan de nieuwe omstandigheden. De winkels en de horecasector leveren ondanks deze moeilijke periode veel inspanningen om hun klanten toch nog te bedienen. Online
shoppen, take-away en thuisleveringen zijn maar een paar
initiatieven die de handelaars en horeca-uitbaters momenteel bieden.
‘Koop lokaal’ is meer dan ooit nodig! Als lokaal bestuur wil
Ronse de handelaars daar graag bij helpen. Daarom lanceert de stad samen met de Unie der Handelaars de website
www.shoppeninronse.be. Op deze site vind je een overzicht
van alle winkels, restaurants, cafés, hotels... in Ronse. Je
kan ook onmiddellijk de gegevens van de zaak raadplegen
en doorklikken naar hun website of webshop. Momenteel
zijn zo’n 300 winkels en 100 horecazaken opgenomen op de
website. Lokaal shoppen of eten in Ronse kan dus, zelfs in
coronatijden!
Coronabon : 50 euro betalen = 60 euro besteden!

Meer info : Dienst Lokale Economie
055 23 27 76 - economie@ronse.be

DIENST LOKALE ECONOMIE
BESTAAT 20 JAAR
Op woensdag 1 april kreeg de dienst Lokale Economie
van de stad felicitaties van UNIZO. Neen, geen 1 aprilgrap. De dienst bestaat immers 20 jaar. Ronse nam in
het jaar 2000 als eerste een ambtenaar lokale economie
in dienst. Ronse was hiermee pionier in Vlaanderen. De
stad is zich reeds lang bewust van het belang van ondernemers, klein en groot. De dienst is nog steeds actief
en maakt nu deel uit van de afdeling Omgeving.
Momenteel bestaat de dienst uit Veronique en Aurelie,
tevens marktleider. Samen zetten zij zich in om ondernemers te helpen bij de aanvraag van subsidies, vergunningen, acties etc. Ze vormen het aanspreekpunt
voor ondernemers waarbij de klemtoon ligt op de laagdrempeligheid. “Niemand mag twijfelen om ons te contacteren. Wij zijn er voor onze ondernemers!” klinkt het
bij beiden.
Door de jaren heen nam de stad reeds talrijke initiatieven
om ondernemers te ondersteunen. Heel vaak gebeurt
dit in samenwerking met de middenstandsverenigingen
UNIZO en de Unie der Handelaars Ronse. Het handelspandenfonds,gevelrenovatie,bebloemingsacties,marktacties, lekker shoppen... Het is maar een greep uit de
talrijke initiatieven van de voorbije jaren.
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TEAM ROND RONSE
MOGELIJKE OPLOSSINGEN VOOR PROBLEMATIEK N60
Na meer dan een jaar vol studiewerk, infoverzameling bij burgers
via huiskamergesprekken, een online-enquête en infomarkt en
overleg met verschillende (overheids)organisaties via werksessies, heeft Team Rond Ronse vijf mogelijke oplossingen klaar
voor de mobiliteits- en leefbaarheidsproblematiek in Ronse.
Studiewerk en participatie leiden tot oplossingen
“Op de werksessie in december werden de nieuwe uitgangspunten voor het wegontwerp voor de eerste keer besproken:
2x1-rijstroken en een ontwerpsnelheid van 70 kilometer per

uur”, zegt Marijn Struyf, woordvoerder van De Werkvennootschap, de projectorganisatie die samen met het
Vlaams Departement Omgeving het project vormgeeft.
Op donderdag 5 maart organiseerde het team de laatste
werksessie voor de coronacrisis. Daarin stelden ze voor
het eerst zelf vijf alternatieven voor. Deze mogelijke
oplossingen zijn het resultaat van inzichten verkregen
uit studiewerk en participatie.

Het gaat om de volgende 5 alternatieven:

Hotond

Hotond-verbinding:
Dit voorstel start op de bestaande N60 en volgt de Zandstraat
aangevuld met een tunnel onder de Hotond om zo de Berchemsesteenweg (N36) te bereiken. Daarna gaat het verder ten westen van de Klijpekerk om verderop via de Doorniksesteenweg
en Pont West aan te sluiten op de zuidelijke omleidingsweg.

Legende: Industrie
Station Ronse

Landbouw
Tunnel

Bos

Vallei

Vallei:
Deze oplossing bouwt verder op het voorgestelde tracé
van 2014. Het voorziet een tunnel en een viaduct door
de Schavaart-vallei. De N60 grenst binnen dit voorstel
zo dicht mogelijk aan het centrum en wordt maximaal
ingepast in de vallei. Ook hier wordt een zuidelijke omleidingsweg voorzien.

Beken

Knooppunt
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Stedelijke structuur

Behoud

Relief

Behoud:
Dit is de huidige omleidingsweg. Binnen deze oplossing
onderzoekt het team of minimale ingrepen aan het bestaande wegennetwerk (bv. een vrachtverbod tijdens de spits)
een antwoord kunnen bieden op de verkeersproblematiek
in Ronse. Het verkeer volgt de (huidige) omleidingsweg
via de Zandstraat enerzijds en de Glorieuxlaan anderzijds.

Reliëf:
Er wordt een tunnel gebouwd in de flank van de Hotond, onder de Wittentakkapel door. Dit alternatief sluit ter hoogte
van de Zonnestraat aan op het tracé zoals oorspronkelijk
voorzien in het gewestplan om nadien verbinding te maken
met een zuidelijke omleidingsweg.

NOG GEEN DEFINITIEVE OPLOSSINGEN

Spoor

“Deze oplossingen zijn niet finaal. We hebben ze besproken tijdens de werksessies en nemen ze mee op in een
scopingnota”, zegt Marijn Struyf. “De procedure daarvoor
heeft door de coronacrisis vertraging opgelopen, maar die
nota wordt dit voorjaar nog gepubliceerd. Nadien ligt het
document twee maanden ter inzage. Tijdens die periode
kan erop worden gereageerd. Het is de volgende belangrijke stap binnen het project ‘Rond Ronse’. In de scopingnota verzamelen we de inspraakreacties op de startnota,
verfijnen we de plandoelstellingen en presenteren we alle
mogelijke oplossingen, zowel die van het studieteam als
die van burgers.”
Aanvankelijk stonden er drie infomarkten op het programma in Ronse, Maarkedal en Kluisbergen, maar die kunnen
door de coronacrisis jammer genoeg niet doorgaan. Er
wordt gezocht naar een alternatief. Via de website, nieuwsbrief en Facebookpagina blijf je op de hoogte.
“We willen de burger hoe dan ook uitgebreid informeren
over de scopingnota en de mogelijkheid bieden om te reageren”, besluit Marijn Struyf. “Team Rond Ronse verwerkt deze feedback immers in een tweede versie van de
scopingnota. In deze nota, die in het najaar wordt gepubliceerd, zal een eerste selectie worden gemaakt van de
mogelijke oplossingen voor de uitdagingen van de streek.”

Spoor:
De nieuwe weg loopt parallel met de Ommegangstraat en
volgt verder de spoorlijn en de zuidelijke omleiding.
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Meer info: www.RondRonse.be

KORT NIEUWS
APP 112 BE

ONZE STAD GEEFT

In België zijn er twee gratis
noodnummers die 24/7
bereikbaar zijn voor
dringende hulp:

Rode Kruis-Vlaanderen zorgt het hele jaar door voor veilig
en voldoende bloed, plasma en bloedplaatjes. Met dank aan
donoren in heel Vlaanderen. En dus ook in Ronse.
Wist je dat er 70% kans is dat iemand ooit een bloedproduct
nodig heeft? Dat geldt dus ook voor jou of je buurman. Op dit
moment geeft maar 3% van alle Vlamingen bloed-, plasmaof bloedplaatjes. En daar wil Rode Kruis-Vlaanderen
verandering in brengen. Als in 2020 4% van de bevolking
doneert, dan zijn er meer donoren om de bloedvoorraad op
peil te houden.
Het Rode Kruis roept elke stad of gemeente op om er samen
voor te zorgen dat we dat extra procent halen. Vandaag telt
onze stad 1,80% donoren. Dat is mooi, maar het kan altijd
beter. Help jij mee om van Ronse de vrijgevigste stad te
maken? Kom dan dit jaar minstens één keer bloed, plasma
of bloedplaatjes geven en vraag aan familie of vrienden
of ze dit ook willen doen. Kijk op www.rodekruis.be/bloed
waar en wanneer je kan gaan doneren.

• 112 voor ziekenwagen
en brandweer

• 101 voor politie

Als je een smartphone hebt, kan je best de app 112 BE
downloaden. Na de registratie kan je gewoon op het icoontje van brandweer, ziekenwagen of politie drukken als je
hulp nodig hebt. Tijdens de oproep stuurt de app elke 30
seconden je positie naar de noodcentrale zodat de operator ziet waar je bent. Daarnaast kan je nuttige medische informatie invullen in de app die wordt meegestuurd naar de
noodcentrale.
Doof, slechthorend of heb je een spraakstoornis?
• Bij registratie van de app 112 BE kan je met een vinkje
aanduiden dat dit het geval is. Als je een noodoproep doet
via de app, zal de operator de chatfunctie activeren, waardoor je via berichten kan communiceren.
• De noodcentrales kan je ook bereiken via SMS. Het is niet
mogelijk om berichtjes te sturen naar de traditionele noodnummers maar wel naar specifieke nummers die enkel door
doven, slechthorenden of mensen met een spraakbeperking kunnen opgevraagd worden via e-mail of SMS.
Meer info vind je op www.112.be
Ken je trouwens volgende noodnummers al?
• 1722: voor brandweerhulp tijdens een storm of als je
wateroverlast hebt én er niemand in levensgevaar is.
• 1733: dokters van wacht

SCHRIJF JE IN OP BE-ALERT
BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid jou kan verwittigen in een noodsituatie. Dankzij BEAlert kan je rechtstreeks informatie krijgen via sms, een
gesproken bericht of e-mail. Een burgemeester, gouverneur of minister activeert BE-Alert, om een bericht uit te
sturen naar iedereen die met de noodsituatie of ramp te
maken heeft. Zo kan je bijvoorbeeld als omwonende op
een snelle manier de nodige aanbevelingen krijgen om
ramen en deuren te sluiten bij een brand in de buurt.

Tijdens de huidige coronacrisis gebruikt het nationaal
crisiscentrum BE-Alert om alle geregistreerde inwoners
van België op de hoogte te brengen van de maatregelen.
Schrijf je dus in via www.be-alert.be en blijf op de hoogte
tijdens een noodsituatie!
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BIBLIOTHEEK
DE BIB INSPIREERT
Vanaf midden mei lanceert de bib van Ronse “Bieblo” en
“Mijn Leestipper”, twee nieuwe tools met leestips op maat
voor zowel kinderen en volwassenen. Zo hoopt de bib lezers
nog beter te inspireren en te adviseren in de zoektocht naar
een boek dat bij hen past.

Mijn Leestipper, leestips op maat
voor volwassenen

Bieblo, leesinspiratie voor kinderen

Voor kinderen is het vaak moeilijk om een tof boek te vinden
in de rekken: al die keuze! Bib Ronse helpt deze jonge lezers
nu een handje. Bieblo laat 6- tot 11-jarigen op een intuïtieve manier boeken vinden die aansluiten bij hun interesses.
Kinderen zien een afbeelding die een thema uitbeeldt, zoals
fantasie, dieren, avontuur… Swipen ze naar rechts, dan is dit
hun ding, swipen ze naar links, dan niet. Op het einde krijgen
ze 8 boekentips die aansluiten bij hun interesses en leeftijd.
Staat er geen enkel boek tussen dat hen aanspreekt? Dan
kunnen ze de pagina vernieuwen en andere boekentips laten verschijnen. Of gewoon opnieuw beginnen... Bieblo zal
steeds beschikbaar zijn op een touchscreen in de bib.
Bieblo is een fijne ondersteuning voor kinderen (en hun begeleiders) in de zoektocht naar een geschikt boek. Belangrijk hierbij is dat de toepassing gekoppeld is aan de catalogus van de bib, zodat kinderen enkel suggesties krijgen van
boeken die op dat moment in de bib beschikbaar zijn. Op die
manier gaan ze zeker niet met lege handen naar huis.

Vanaf midden mei kunnen volwassen leners van de bib
terecht op mijnleestipper.bibliotheek.be voor persoonlijke
leestips.
Deze nieuwe dienst tipt volwassen lezers boeken naar hun
eigen smaak en voorkeur, recht uit de Nederlandstalige fictiecollectie van de eigen bib. De leestips worden geselecteerd op basis van de leesvoorkeuren en de leenhistoriek
van de lezer. Om een zicht te krijgen op de leesvoorkeuren
van een gebruiker, vult die een korte vragenlijst in bij het
aanmaken van een profiel op Mijn Leestipper.
Inloggen doe je eenvoudig met je Mijn Bibliotheek-profiel
op mijnleestipper.bibliotheek.be. Leners kunnen hun persoonlijke leestips bekijken op de website. Wie dat wil, wordt
maandelijks via e-mail op de hoogte gebracht door de bib
dat er nieuwe leestips klaarstaan. Met Mijn Leestipper weet
je altijd wat gelezen! Probeer het zeker eens uit!
De bib van Ronse lanceert zowel Bieblo als Mijn Leestipper
voor het publiek vanaf 18 mei 2020.

Activiteiten van de bib

Vanwege de maatregelen ter bescherming tegen corona
werden heel wat bibliotheekactiviteiten geannuleerd. Geen
nood, de medewerkers zijn op dit moment al volop bezig
met het samenstellen van het najaarsprogramma voor 2020
en het voorjaarsprogramma van 2021. Een tip van de sluier:
verwendag en grote verkoop van boeken, CD’s en DVD’s in
oktober 2020, herprogrammatie van de lezing van opruimcoach Nele Colle op 4 februari 2021… En nog zoveel meer!

Hou voor meer info steeds de website
https://ronse.bibliotheek.be in de gaten of schrijf je
via de site in voor de digitale nieuwsbrief van de bib.

Bieblo is een realisatie van
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5DE LEERJAAR LAGERE SCHOOL
T/M 1STE MIDDELBAAR

“MAKE YOUR MOVE”: 6 TOT 10 JULI
“SAY CHEESE”: 20 TOT 24 JULI
“KUNSTKICKS”: 10 TOT 14 AUGUSTUS
“CREATIEF 2.0”: 24 TOT 26 AUGUSTUS
1STE T/M 6DE LEERJAAR LAGERE SCHOOL
(TENZIJ ANDERS BEPAALD)

“SUPERSTOF”: 6 TOT 10 JULI
“DE MAGIE VAN HET CIRCUS”: 13 TOT 17 JULI
“THEATER, MIJN DING”: 20 TOT 24 JULI
“BUITEN DE LIJNTJES”: 17 TOT 21 AUGUSTUS
“CREATIEF 2.0”: 24 TOT 26 AUGUSTUS

WAT: Creatieve zomerkampen, georganiseerd door de Stedelijke Jeugddienst.
HOE: Elke week 1 centraal thema : dans, theater, circus, muziek,…
KERN: Villa Creademie wil kinderen en jongeren op een vrije en ongedwongen wijze in contact brengen met de wereld
van de verbeelding en het creatieve.

BELEVING: Villa Creademie wil kinderen en jongeren een totaalbeleving voorschotelen.
WANNEER: Van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.
OPVANG: Van 7.30 tot 17.30 uur en onder de middag. Let wel: géén activiteit op wettelijke feestdagen!
INSCHRIJVEN: Wie in het bezit is van een geldige VTpas categorie 1 kan telefonisch of via mail inschrijven.
Zoniet, gelieve de nodige bewijsstukken (uiterlijk binnen de 5 werkdagen volgend op de
inschrijvingsdatum) via mail of per post te bezorgen. Zoniet wordt de inschrijving geannuleerd.
INBEGREPEN: Alle materialen en begeleiding zijn inbegrepen in de deelnameprijs.
PERIODE: Villa Creademie tijdens de zomervakantie: Wolvestraat 37 - 055 23 28 81 - veerle.sanspeur@ronse.be

Grote Marijve 133, 9600 Ronse - 055 23 28 81 - veerle.sanspeur@ronse.be
De inschrijvingsdatum wordt later bekend gemaakt.
Alle info via www.ronse.be
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ontwerp: Waldo De Groote

PRIJZEN: Basisprijs: € 120 // VT- pas Categorie 2: € 100 // VT- pas Categorie 1: € 65
LOCATIE: CC De Ververij, Wolvestraat 37, 9600 Ronse
MEER INFO: STEDELIJKE JEUGDDIENST

KUNST & CULTUUR
Elke sculptuur zal op organische wijze een eigen plek innemen in het ruime park! Ook in de crypte van Ronse zullen
trouwens twee kunstwerken te zien zijn. Nog zo een prachtige plek!"
Uiteindelijk wordt het zelfs een dubbeltentoonstelling
waarbij ook CC De Ververij is betrokken?
Yolande: "Bij de preview van de tentoonstelling van Tinka
Pittoors in Brussel werden we door de kunstenares voorgesteld aan Jan Leconte. In het gesprek werd al snel duidelijk dat we samen bruggen wilden bouwen in Ronse. Bij
het eerste bezoek aan Ronse waren we aangenaam verrast
van de architecturale uitstraling van het gebouw van het
cultuurcentrum en ook door de kracht van de tentoonstelling Conform die toen liep in het CC. Onmiddellijk werden
concrete plannen uitgetekend om de tentoonstelling aan de
Villa uit te breiden."

SCULPTURENTENTOONSTELLING
“ALLE RECHTE LIJNEN ZIJN
GEBOGEN”
In Ronse vindt deze zomer een bijzondere sculpturententoonstelling plaats! Deze heeft plaats in zowel het park van
de Villa Carpentier aan de Doorniksesteenweg, in de SintHermescrypte als in de tuin van Cultuurcentrum De Ververij,
aan de Wolvestraat. Inzicht sprak met Yolande De Bontridder en Jennifer Plasman, curatoren uit Brussel en Jan
Leconte, cultuurbeleidscoördinator van de stad Ronse.
Hoe is het idee ontstaan om een openluchttentoonstelling
in Ronse te organiseren?
Yolande: "Het idee broeide bij ons al langer om een tentoonstelling in open lucht te organiseren. Maar enkel wanneer dit
in een uniek kader kon doorgaan waar eigentijdse kunstwerken van beeldend kunstenaars een dynamische dialoog aangaan met de architecturale omgeving. Het echtpaar
Gilbert, eigenaars van de Villa Carpentier te Ronse (van de
hand van de wereldberoemde Belgisch Art Nouveau architect Victor Horta) en notoire kunstcollectioneurs, boden ons
recent met veel enthousiasme het park van de Villa Carpentier aan om een zomers kunstevent op te zetten."

Hoe werd de expo in de tuin van De Ververij opgevat ?
Jan: "Na een aantal gesprekken hebben we er uiteindelijk
voor geopteerd om met andere kunstenaars te werken dan
deze die uitgenodigd werden aan de Villa omdat de site De
Ververij een eigenheid heeft met een hedendaagse architectuur die schreeuwt om specifieke kunstwerken. De selectie van de beeldend kunstenaars is dan ook geïnspireerd
op de formele vormelijkheid van het gebouw dat dominant
uitkijkt op de grote afgelijnde grasvlakte."
Wie zal de dubbeltentoonstelling bezoeken ?
Jennifer: "We zijn ervan overtuigd dat zowel de kunstliefhebber zijn gading zal vinden, maar dat ook anderen met
veel nieuwsgierigheid de sites zullen (her)beleven met de
aanwezigheid van hedendaagse kunstwerken!

En jullie zijn onmiddellijk aan de slag gegaan?
Jennifer: "Natuurlijk! Zo een prachtige omgeving! Maar
het heeft toch wat voeten in de aarde gehad om zowel het
concept voor de tentoonstelling te ontwikkelen als de selectie van kunstenaars/kunstwerken die zich lenen voor het
concept. We hebben al heel wat tentoonstellingen opgezet
maar deze uitdaging was wel specifiek. Het was belangrijk
om de kunstwerken te kaderen in de historiek van de villa :
het vastleggen van het concept, de titel ontleend aan een
historische studie over de ontwikkeling van de Art Nouveau
als het aantrekken van de kunstenaars.
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TENTOONSTELLING VAN 21 JUNI TOT 13 SEPT.
Kunstenaars Villa Carpentier:
Marion Beernaerts, Stijn Cole, Caroline Coolen,
Sarah Caillard & Douglas Eynon,
Sophie Gohr van Formes Libres, Lucie Lanzini,
Natalia de Mello, Erwan Maheo, Jean-Bernard Metais,
Stefan Nikolaev, Sébastien Pauwels, Tinka Pitoors,
Jan Vercruysse, Tatiana Wolska en Etienne Courtois.
Kunstenaars CC De Ververij:
Jonas Vansteenkiste & Veerle Michiels,
Sarah & Charles, Kelly Schacht, Tim Volckaert,
Bart Lodewijks & Robbrecht Desmet, Emma Van Roey,
Nel Bonte en Hannelore Van Dijck
Gratis inkom
Park Villa Carpentier: donderdag t.e.m. zondag
		
open van 14 tot 18 u.
Tuin CC De Ververij: doorlopend open

CC DE VERVERIJ
(15° eeuw) die dit jaar gevierd wordt, was de voornaamste
vertegenwoordiger van de “Vlaamse Primitieven” en was
zonder twijfel tijdens zijn leven de beroemdste schilder van
Europa. Hij is de uitvinder van de verfijnde olieverftechniek
waarbij zijn realisme teruggaat op de middeleeuwse miniatuurkunst. Zijn schilderwerken zijn steeds een perfecte
weergave van de fysieke werkelijkheid.
De amateurkunstenaars werden uitgedaagd om zich te laten
inspireren door de schilderwerken van Van Eyck en dit in de
meest brede zin (vorm, kleur, thema’s…). Wat de disciplines betreft, hoefden zij zich niet te beperken tot (olieverf)
schilderkunst, maar was ook fotografie, video, tekenkunst,
installatie- en beeldhouwkunst mogelijk.
De jaarlijkse groepstentoonstelling bij CC De Ververij is gepland van zaterdag 9 mei t.e.m. zondag 17 mei. Gezien de
maatregelen i.v.m. Covid-19 is het momenteel nog onduidelijk of deze effectief kan plaatsvinden. Bij een eventuele
afgelasting van de tentoonstelling zullen de werken van de
vrijetijdskunstenaars online getoond worden. Raadpleeg de
website voor actuele informatie: www.ccdeververij.be

WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN
'JAN VAN EYCK'
23 jaar lang was De Week van de Amateurkunsten dé week
in Vlaanderen en Brussel waarin vrijetijdskunstenaars met
hun werk naar buiten traden. Ondanks het feit dat in 2018 de
laatste editie georganiseerd werd, blijft CC De Ververij op
eigen houtje een platform aanbieden aan lokaal talent door
een jaarlijkse groepstentoonstelling.

Onder voorbehoud van de coronamaatregelen:
Expo van zaterdag 9 mei t.e.m. zondag 17 mei
CC De Ververij, Wolvestraat 37
Open op woensdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18 u.
Gratis toegang.

De editie dit jaar staat volledig in het teken van het
‘Van Eyck-jaar’. De beroemde kunstschilder Jan van Eyck

Vernissage op vrijdag 8 mei van 20 tot 22 u.
Iedereen welkom!

BLUE HERON (VS) - DE RORE
Cypriaan De Rore, geboren in Ronse in 1515, was een internationaal gerenommeerd polyfoon componist en van grote betekenis voor de muziekgeschiedenis. Zijn composities waren voor zijn tijd avantgardistisch en een bron van inspiratie voor
andere, grote componisten.
Op 4 oktober 2019 bracht het Amerikaanse vocaal ensemble Blue Heron o.l.v. Scott Metcalfe een CD uit met het madrigalenboek van Cypriaan De Rore: 'Cipriano de Rore: I madrigali a cinque voci'. Een primeur, want het is de eerste maal dat deze
muziek van De Rore integraal op cd komt.
Blue Heron tourt in het voorjaar door Europa, met een optreden op pinkstermaandag in de Sint-Hermesbasiliek.
Onder voorbehoud van de coronamaatregelen:
Maandag 1 juni om 17 u. in de Sint-Hermesbasiliek
Prijs: € 16 / € 14 (-26, 55+, groepen) / € 13 (VT-pas cat.2) / € 5 (VT-pas cat. 1)
Info en reservatie: info@ccdeververij.be of 055 23 28 01
Tickets online: https://webshopronse.recreatex.be
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TOERISME
OP STAP MET DE GIDS
Elk jaar organiseert Toerisme Ronse geleide wandelingen.
Vorig jaar tekenden maar liefst 476 personen present! Het
concept is duidelijk, nl. Ronse op een originele en verrassende
wijze in de kijker zetten! Een enthousiaste ploeg stadsgidsen
staat ook dit jaar klaar om de bezoeker te begeleiden langsheen
de mooiste plekjes van Ronse.
Dit jaar stelt de dienst Toerisme maar liefst 26 gegidste
wandelingen voor.
Naast de klassieke troeven van Ronse zoals de Sint-Hermesbasiliek en crypte, De Vrijheid en het art-deco-kwartier
komen ook erfgoedsites aan bod die normaal gezien niet
toegankelijk zijn voor het publiek. Zo kan Villa Carpentier, het
art-nouveau-landhuis ontworpen door Victor Horta, ook in
2020 opnieuw bezocht worden. Ook Villa Madonna, gebouwd
door Modeste de Noyette, stelt dit jaar voor de eerste keer zijn
deuren open.
Maar er is meer: wil je liever kennismaken met een pareltje op
vlak van industrieel erfgoed en heb je Open Monumentendag
vorig jaar gemist, dan is een bezoek aan Be-Factory, de vroegere weverij Vandendaele, een absolute aanrader.

"Onze vrienden en wijzelf waren
helemaal in de ban van de gids
en zijn vakkundige uitleg. Iedereen
is naar huis gegaan met een mooi
beeld van Ronse!"
Kortom het concept “Op stap met de gids” is een unieke gelegenheid om je eigen stad op een boeiende manier te ontdekken, individueel of met het gezin.
Binnenkort staan volgende wandelingen op het programma
(onder voorbehoud van verlenging van de coronamaatregelen):
• 17, 24 mei en 21 juni: bezoek aan Villa Madonna
• 14 juni, 5 juli en 19 augustus: bezoek aan Be-Factory
• 28 juni, 6, 20 en 27 september: bezoek aan Villa Carpentier
• 12 juli en 16 augustus: Muziekboswandeling
Het volledig overzicht kan je terugvinden in een handige wandelkalender of op www.visitronse.be. Vooraf reserveren bij
Toerisme Ronse is verplicht.

Naast geleide stadswandelingen zetten de gidsen zich ook
schrap voor een aantal natuurwandelingen. Zo bieden ze een
familievriendelijke “Muziekboswandeling” aan, maar ook op
de Dag van de Trage Weg en de Nacht van de Duisternis zijn
ze van de partij.
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Toerisme Ronse
Hoge Mote, De Biesestraat 2, 9600 Ronse
T 055 23 28 16 – toerisme@ronse.be
www.visitronse.be

KORT NIEUWS
DE STADSTUIN: AANLEG PARK
FASE II EN VOETPADEN EPHREM
DELMOTTESTRAAT

In het stadsvernieuwingsproject De Stadstuin breekt een
nieuwe fase aan. Het tweede deel van het park wordt binnenkort aangelegd. Het ontwerp is het resultaat van samenwerking tussen tuin- en landschapsarchitect Wirtz International
en het ontwerpbureau van de stad. Het project omvat het
aanleggen van een aantal wandelwegen doorheen het park
en een brandweg tussen het park en de appartementsgebouwen aan de Bredestraat. Voor de materialen werd gekozen voor gelijkaardige materialen als deze in het eerste gedeelte van het park: wandelwegen in uitgewassen beton en
de brandweg in natuursteen. Centraal in het park wordt een
buffervoorziening voor hemelwater geplaatst. Het groenconcept omvat een grote variëteit aan boomsoorten, heesters en
hagen.
Eveneens in De Stadstuin is de aanleg van voetpaden voorzien tussen de Marcel Lermusiaukerf en de woningen in de
Ephrem Delmottestraat en een deel van de Florent Devosstraat. Tussen de woningen in de Delmottestraat worden
trappen voorzien in dezelfde steen als deze voetpaden.

BELASTINGAANGIFTE
INVULLEN?
DE FOD FINANCIËN
HELPT JE GRAAG.
Door de coronacrisis zijn alle sessies
voor hulp bij het invullen van de
aangiften geannuleerd, zowel bij de
FOD Financiën als in de gemeenten.
Toch hulp nodig?
Laat je telefonisch helpen door de
experten van de FOD Financiën
• Bel naar het nummer dat op de
envelop van je aangifte staat als
je die ontvangt.
• Je krijgt een afspraak om je
aangifte te laten invullen per
telefoon.
• Na het invullen per telefoon,
ontvang je per post een
document dat je moet
ondertekenen en terugsturen.
Meer info: Sociaal Huis, Oscar
Delghuststraat, 055 23 28 57

KUNSTGRASVELD KSK RONSE
De stad plant de aanleg van een kunstgrasveld op de sport- en recreatiezone ’t Rosco. Dit veld komt op de plaats van het huidige hoofdvoetbalveld te liggen maar zal enkele meters opschuiven richting de hoofdtribune. Zo zal het veld centraal tussen de beide tribunes komen te liggen.
De stad laat zich voor dit project bijstaan door het European Research
Centre for Artificial Turf (ERCAT), een afdeling binnen het Centre for
Textile Science and Engineering van de Universiteit Gent. In functie van
het aantal speeluren werd door ERCAT de juiste samenstelling en sterkte
van de fundering en de grasmat bepaald.
Onder voorbehoud van verlenging van de coronamaatregelen is de aanleg gepland voor deze zomer. Hopelijk geraakt het veld zo speelklaar
tegen de start van het voetbalseizoen. Er worden ook nieuwe doelen,
dug-outs en ballenvangers voorzien. Daarnaast worden de bestaande
verlichtingsarmaturen vervangen door zuinige LED-exemplaren.
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VEILIGHEID
ZONAAL VEILIGHEIDSPLAN RONSE
Sedert de politiehervorming in 2001 werd in België gekozen
voor een gemeenschapsgerichte politiezorg. Dat betekent
dat de politie moet rekening houden met de verwachtingen
van haar opdrachtgevers (de ministers of de burgemeester)
maar ook die van de bevolking. De politie is verplicht om haar
veiligheidsbeleid in een Zonaal Veiligheidsplan te gieten.
Patrick Boel, korpschef van politie Ronse, legt uit: “Het opstellen van een veiligheidsbeleid is meer dan alleen maar optreden
op het ogenblik dat een probleem zich voordoet of er feiten
worden gepleegd. Wij moeten ook aandacht hebben voor
preventie. Door analyse van gepleegde feiten, zoals inbraken, gecombineerd met andere informatie, kunnen wij onze
patrouilles preventief op bepaalde plaatsen en op bepaalde
momenten inzetten. Wij onderzoeken daarbij ook ieder feit
grondig om de daders te kunnen oppakken en te laten veroordelen.”

Om de verwachtingen van de inwoners te kennen, gebeurde
er zowel nationaal als lokaal een bevolkingsbevraging. Voor
de nationale bevraging in 2018, ontvingen 1400 gezinnen in
Ronse een vragenlijst. 460 gezinnen (ongeveer 1 op 3) hebben de vragenlijst ingevuld. In Ronse organiseerde de politie
eind 2018 vier infoavonden waar een beeld werd geschetst
van de criminaliteitsproblemen, de verkeersveiligheid en de
vastgestelde overlast. Nadien konden de aanwezigen hun
bezorgdheden vertellen.
De top vijf van de buurtproblemen die door de Ronsenaars
werden opgegeven, zijn:
1. Onaangepaste snelheid
2. Sluikstorten en zwerfvuil
3. Agressief verkeersgedrag
4. Hinderlijk parkeren
5. Geluidshinder door verkeer

In het Zonaal Veiligheidsplan van de politie van Ronse zijn de
werking en de prioriteiten vastgelegd. Het opstellen van dit
plan gebeurt in de Zonale Veiligheidsraad. Dat is een overlegorgaan dat bestaat uit de burgemeester, de procureur des
Konings, de korpschef, de bestuurlijke directeur-coördinator
van de federale politie, de gerechtelijke directeur van de
federale politie en de preventieambtenaar van de stad Ronse.
Ons plan, onze keuze?
“Bij het voorbereiden en opstellen van ons Zonaal Veiligheidsplan moeten we rekening houden met het federaal veiligheidsbeleid van de ministers van Justitie en Binnenlandse
Zaken, het Nationaal Veiligheidsplan van de federale politie,
het veiligheidsluik uit het beleidsplan van de stad Ronse en het
beleidsplan van de procureur des Konings. We moeten ook
rekening houden met de verwachtingen van onze inwoners”,
zegt burgemeester Luc Dupont.
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Bij de vorige bevolkingsbevraging in 2009 stonden inbraken
nog in de top 5 en waren woninginbraken voor de helft van de
inwoners van Ronse een bezorgdheid. Nu is dit nog (slechts)
voor 26% het geval. Dit bewijst dat werken rond prioriteiten
z’n vruchten afwerpt.
De Ronsenaars die de nationale vragenlijst hebben ingevuld,
voelen zich veiliger dan 10 jaar geleden. Momenteel voelen 2
op de 3 inwoners zich zelden tot nooit onveilig. In 2009 was
dit minder dan de helft. Minder dan 1 inwoner op 7 zal nog
bepaalde plaatsen vermijden. In 2009 deed 1 op 3 inwoners
dit nog.
Welke doelstellingen staan er in het plan 2020-2025?
“Ons Zonaal Veiligheidsplan grijpt in de eerste plaats terug
naar de missie en visie van ons politiekorps. Daarin staat dat
wij willen bijdragen aan een veilige en kwalitatieve leefomgeving voor iedereen, door permanent in te staan voor een
optimale dienstverlening”, licht de korpschef toe.
Het politiekorps wil in een positieve werksfeer, transparant,
performant en dynamisch garant staan voor:
• respectvolle behandeling van elke burger
• prioritaire aanpak van overlast
• maximale aanwezigheid in het straatbeeld
• luisterbereidheid en flexibiliteit
• open communicatie in alle richtingen
• het stimuleren van burgerzin
Daarnaast moet de lokale politie de basispolitiezorg en dienstverlening aan de bevolking garanderen. De basistaken zijn:
• een onthaal waar de inwoners terecht kunnen
met vragen, klachten of aangiftes
• interventieploegen, voor dringende politiehulp
• een goede wijkwerking
• verkeerstoezicht en -controles
• waken over de openbare orde en rust
• een correcte behandeling van slachtoffers
• lokale opsporingen en onderzoeken naar criminele feiten

Vijf prioriteiten

Verder zijn er enkele veiligheidsprioriteiten gekozen. Die keuze
gebeurde op basis van de criminaliteitscijfers en verkeersinbreuken in de stad, de verwachtingen en noden van bewoners
en overheden, maar ook op basis van de kennis en expertise
van de eigen politiemensen.
Politiezone Ronse zal tot eind 2025 naast haar basistaken
extra aandacht besteden aan de volgende thema's:
1. Overlast door verkeer. Om de verkeersveiligheid te garanderen zullen extra controles uitgevoerd worden voor de
belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen: snelheid,
rijden onder invloed van alcohol of drugs, het niet respecteren van het rood verkeerslicht, het gebruik van de smartphone aan het stuur, het gebruik van verlichting wanneer het
donker is, vrachtverkeer in de stad...
2. Overlast door drugs. Het gebruik van drugs veroorzaakt
veel overlast, net zoals de verkoop ervan of de plaatselijke
teelt. Ook hier zal extra controle op gebeuren.
3. Omgevingsoverlast veroorzaakt door sluikstorten en zwerfvuil, hangjongeren, nachtlawaai en wildplassen.
4. Extra investering in kwalitatieve dienstverlening
en in interne en externe communicatie.
5. Extra aandacht voor radicalisme, gewelddadig extremisme
en intra-familiaal geweld.
“Uit de nationale bevolkingsbevraging is gebleken dat de
meeste Ronsenaars tevreden zijn over de werking van ons
politiekorps. Ook over onze zichtbaarheid in het straatbeeld
en over de informatie die wij verspreiden, zijn de inwoners
veel meer tevreden dan 10 jaar terug. Het is onze bedoeling
de werking van het korps te blijven verbeteren”, voegt Patrick
Boel er nog aan toe.
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Het Zonaal Veiligheidsplan kan je vinden op de website
van politie Ronse onder “Over ons”.
Website : https://www.politie.be/5427/

WELZIJN
WEES NIET GEK,
DOE DE TEKENCHECK!
Had jij al eens een tekenbeet? Je kunt ze overal in de natuur
tegenkomen, dus niet alleen als je het bos intrekt. Ook als
je in de tuin werkt, gaat wandelen of buiten speelt, kan een
teek je pad kruisen. En van een teek kun je ziek worden …
Daarom is het belangrijk dat je weet wat je moet doen om
tekenziekten te voorkomen.
Controleer dezelfde dag nog op teken
De campagne ‘Wees niet gek. Doe de tekencheck.’ geeft
iedereen die in de natuur komt dit eenvoudige advies over
teken: controleer dezelfde avond nog op een tekenbeet,
verwijder een teek rustig en in één beweging en volg de
symptomen één maand lang op. Ga zeker een kijkje nemen
op www.tekenbeten.be of www.facebook.be/tekenbeten!
Controleer jezelf en anderen de dag zelf nog.

Knijp een teek niet plat

Draai niet aan teek

Smeer niets op een teek

Verbrand een teek niet

Wist je dat een teek meestal bijt zonder dat je het merkt?
Teken houden van (warme) plekken waar je niet altijd meteen
aan denkt. Controleer daarom zeker je knieholtes, liezen,
bilspleet, haarlijn, navel, oksels en tenen.
Verwijder een teek rustig en in één beweging
Als je een teek gevonden hebt, verwijder die dan rustig en
in één beweging met een tekenverwijderaar. Let daarbij op
dat je de teek niet platduwt. Smeer ook niets op de teek en
gebruik geen alcohol, jodium, zeep, ether of olie.
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Let de komende maand op symptomen
Hou de plek rond de plaats van de beet een maand lang in
het oog. Komt er een rode vlek rond de beet die almaar groter
wordt? Of krijg je gedurende die maand andere symptomen
die lijken op griep (koorts met spier- en/of gewrichtspijn)?
Ga dan naar je huisarts en meld de tekenbeet.

Een rode vlek rond de
plaats van de beet,
die groter wordt

Preventiemaatregelen
Een uitstap in de natuur gepland? Je kunt met een paar preventieve maatregelen je kans op tekenbeten verkleinen:
• Blijf zoveel mogelijk op de paden.
• Draag kledij die je armen en benen bedekt en gesloten schoenen. Stop je broekspijpen in je kousen.
• Gebruik een insectenwerend middel met bijvoorbeeld
DEET op de onbedekte huid. Raadpleeg je apotheker.
Beten volledig voorkomen is onmogelijk. Bovenstaande tips
zijn nooit volledig sluitend en bovendien voel je een tekenbeet
niet. Controle op tekenbeten blijft noodzakelijk, maar laat
daarvoor je natuurpret niet bederven. Wees niet gek en doe
steeds de tekencheck!
Noteer de datum en plaats van de tekenbeet en herinner jezelf
aan het opvolgen van de symptomen. Je kunt hiervoor de app
TekenNet gebruiken.
Meer info: tekenbeten.be.

Griepachtige symptomen zoals
koorts, gewrichts- of spierpijn
Ga naar de huisarts als je je niet goed voelt of een
rode kring ziet op de plaats van de tekenbeet.

Draag lichte kledij, zo
merk je teken beter op

Gebruik een insectenwerend middel op de
onbedekte huid. Vraag
raad aan je apotheker

Draag kleding die je
armen en benen bedekt

Blijf zoveel mogelijk
op de paden

Draag gesloten
schoenen en stop je
broekspijpen in je sokken
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DUURZAAMHEID
OPSTART AUTODELEN
In mei komen er twee elektrische deelwagens naar Ronse
De gemiddelde Vlaamse wagen staat 95% van de tijd stil. Bij
autodelen wordt dat gebruik geoptimaliseerd doordat meerdere gezinnen of organisaties dezelfde wagen gebruiken. Door
efficiënter om te gaan met auto’s, zijn er niet alleen minder in
omloop maar wordt de zware investering bovendien gedeeld.
En dat betekent meer budget voor andere dingen!
Rij je minder dan 12.000 km per jaar, dan blijkt autodelen
voordeliger dan een eigen wagen. Bovendien verlost het je
ook van veel gedoe zoals het onderhoud, de keuring of het
betalen van belastingen en verzekeringen. Je gebruikt de auto
enkel wanneer je hem nodig hebt. Zo niet, kan iemand anders
ermee op pad.
In mei start Ronse met autodelen. In het kader van de klimaatambities van de stad wordt bovendien bewust gekozen voor
elektrische voertuigen. Concreet zullen twee nieuwe Renault
Zoe’s als deelwagen in het straatbeeld verschijnen via het
deelplatform van Valckenier Share. Deze wagens krijgen een
gereserveerde parkeerplaats bij de laadpaal op de nieuwe
stationsparking en op de parking achteraan het stadhuis.
Het stadspersoneel zal ook gebruik maken van deze deelwagens voor de iets langere dienstverplaatsingen. Voor de
korte dienstverplaatsingen werd er reeds gebruik gemaakt
van dienstfietsen.
Hoe gebruik maken van een deelwagen?
Om gebruik te kunnen maken van de deelwagens is het nodig
zich te registeren bij het deelsysteem. Daarbij moet je een geldig rijbewijs kunnen voorleggen. Aan de registratie zijn geen

instap- of abonnementskosten verbonden. Als gebruiker betaal
je enkel voor het effectief gebruik door een uurprijs (4 euro per
uur) en een kilometerprijs (20 cent per gereden kilometer). Je
kan de auto weken vooraf reserveren voor het moment dat jij
die nodig hebt. Ook in de omliggende gemeenten komen via het
intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLVA elektrische
deelwagens die je dan via hetzelfde platform kan reserveren.
Infosessie
Later dit voorjaar wordt nog een gratis infosessie georganiseerd. Je verneemt er hoe het deelsysteem werkt en je kan er
ook een gratis proefritje maken. Gezien de coronamaatregelen
zal de datum van de infosessie pas later vastgelegd worden.
Deze zal gecommuniceerd worden via www.ronse.be en andere
communicatiekanalen van de stad.

ENERGIEHUIS
Het Energiehuis is een initiatief van
de Vlaamse overheid en wordt aangestuurd door het Vlaams Energieagentschap (VEA). Bij het Energiehuis
kan je terecht met al je vragen in verband met energiebesparing, renovatiewerken en hernieuwbare energie.
Het Energiehuis geeft je bovendien
gratis advies en begeleiding zowel
voor, na als tijdens de energiebesparende renovatiewerken.

Zo geven adviseurs tips over de renovatie en vergelijken ze offertes voor
jou. Maar ook voor een energielening
ben je bij het Energiehuis aan het juiste adres. Dit alles kan allemaal online, telefonisch of via een persoonlijk
gesprek.
Energiehuis Ronse: SOLVA
053 64 65 20
energiehuis@so-lva.be
www.so-lva.be/energiehuis
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WIST JE DAT
Wist je dat het Fonds Dr. Oscar Delghust dit jaar voor de
veertiende keer zijn vijfjaarlijkse prijs voor geschiedschrijving uitschrijft? Sedert 1955 bekwamen reeds 18 lokale geschiedschrijvers één of meerdere prijzen of een vermelding.
Het Fonds werd opgericht ter nagedachtenis van het oeuvre
van dokter Oscar Delghust (1869-1958), burgemeester van
Ronse en de eerste moderne geschiedschrijver van de stad.
Het is een prijs voor in het Nederlands of in het Frans opgestelde oorspronkelijke studies over de geschiedenis, folklore, archeologie etc. van de stad Ronse en omliggende. Enkel
werken die na 1 december 2015 gepubliceerd werden en nog
onuitgegeven werken komen in aanmerking. Er wordt hierbij
aangeraden om zoveel mogelijk gebruik te maken van foto's

en tekeningen om de tekst te illustreren. De inzendingen dienen op papier en bij voorkeur op stick of cd-rom te worden
ingediend. Exemplaren in handschrift worden niet aanvaard.
De inzendingen moeten in tweevoud vóór 15 december 2020
gestuurd worden naar het secretariaat van het Delghustfonds,
p/a dienst Toerisme, De Biesestraat 2 te 9600 Ronse, onder
vermelding 'Prijsvraag 2020'. Eén exemplaar van elke inzending blijft eigendom van het Delghustfonds. De ingestuurde
werken zullen beoordeeld worden door een jury. Aan de laureaat wordt een prijs van € 2.500 uitgereikt.
Meer info: 055 23 28 10 of conservator@ronse.be
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• INzicht is een realisatie van De Riemaecker Printing,
Nukerkeplein 9, 9681 Maarkedal (Nukerke).
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Elke werkdag van 8.30 tot 12 u.
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.

en doe de

CHECK
CHECK
CHECK

Ik blijf thuis en
was regelmatig mijn
handen.

Ik heb met ouderen
alleen telefonisch
of digitaal contact

Ik hou 1,5 meter
afstand als ik echt
buiten moet zijn.

Vragen over corona?
Ga naar www.info-coronavirus.be of bel 0800 14 689

