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Corona - nieuwsbrief 6 - Ronse 

 

Beste inwoners,  

De cijfers die we dagelijks in het nieuws zien of in de krant lezen, lijken er op te wijzen dat het aantal 
nieuwe besmettingen met het coronavirus lichtjes aan het afnemen is. Ik hoop van ganser harte dat 
deze trend zich verder zet. Toch betekent dit niet dat deze crisis al over is, integendeel. In de 
ziekenhuizen en in de rusthuizen blijft de situatie ernstig. De mensen die de voorbije weken besmet 
geraakt zijn, zijn nu nog volop tegen de ziekte aan het vechten.  

Woonzorgcentra en AZ Glorieux 

Op dit moment draagt de situatie in de woonzorgcentra van Ronse (Hogerlucht en De Linde) onze 
grootste bezorgdheid weg. Directeur Tom Aelbrecht, directeur WZC De Linde, schetst een beeld 
vanuit het WZC, Dr. Ghillemijn (hoofdarts AZ) doet dit voor beide woonzorgcentra en het ziekenhuis. 
Eindigen doe ik dit deeltje met de warme oproep van Wim Vandevelde, schepen van Zorg, in de 
zoektocht naar vrijwilligers en zorgverstrekkers en met een oproep aan jullie allen.   

Tom Aelbrecht: “Ondanks het feit dat opgelegde maatregelen strikt werden toegepast zijn wij er 
jammer genoeg niet in geslaagd om het virus buiten onze muren te houden. Het is ongelofelijk hoe 
snel het zich verspreidt. Tot op heden mocht het woonzorgcentrum nog steeds geen testmateriaal 
ontvangen voor al haar bewoners en zorgpersoneel. Desondanks hebben we met de plaatselijke 
coördinerende arts de voorbije twee weken reeds een 70-tal bewoners getest en een 20-tal 
medewerkers bij wie symptomen werden vastgesteld. 

Ongeveer de helft van de geteste bewoners werd positief bevonden en wordt sindsdien opgevangen 
in een speciaal hiervoor opgerichte cohorte. Op die manier willen we de verspreiding zoveel mogelijk 
een halt toeroepen. In nauw overleg met de geriaters van het AZ Glorieux worden deze bewoners 
dagelijks opgevolgd zodat ze na een periode van 14 dagen terug naar hun vertrouwde leefomgeving 
kunnen. Vandaag hebben de eerste bewoners de quarantaine reeds mogen verlaten. 

15 personeelsleden testten eveneens positief en werden uit voorzorg thuis in quarantaine geplaatst. 

Sinds begin deze week hebben we helaas ook afscheid moeten nemen van 7 bewoners ten gevolge 
van het coronavirus. Hoewel we ons terdege bewust zijn dat we ons dagelijks inzetten voor een 
kwetsbare doelgroep, blijft het verschrikkelijk op zo’n manier afscheid van hen te moeten nemen.” 



Dr. Ghillemijn : “Zoals bekend hebben de twee woonzorgcentra in Ronse, namelijk Hogerlucht en De 
Linde, te kampen met een uitbraak. Ondanks dat de medewerkers van deze instellingen zich strikt 
aan de richtlijnen hebben gehouden en er alles aan gedaan hebben om hun bewoners te 
beschermen tegen het virus, is het toch beide instellingen binnengedrongen. Een scenario dat zich 
helaas in vele andere instellingen in het land aan het herhalen is. Maar ondanks deze tegenslag en de 
moeilijke omstandigheden waarin ze moeten werken, doen ze er alles aan om de bewoners alle 
zorgen te verlenen die ze nodig hebben. En ze staan er niet alleen voor. Vanuit het ziekenhuis staan 
wij hen met raad en daad bij, worden schaarse middelen met hen gedeeld  en zorgen we ervoor dat 
de bewoners de juiste zorg op de juiste plaats kunnen krijgen. Want enkel samen kunnen we deze 
storm trotseren”. 

“De afgelopen week is het aantal patiënten opgenomen in het ziekenhuis wat toegenomen, vooral 
door een toename van oudere patiënten met weliswaar milde symptomen. Het aantal zwaar zieke 
patiënten blijft gelukkig heel beperkt en het aantal patiënten op onze intensieve zorgen nam terug 
af. De uitstroom van genezen patiënten ligt momenteel op dezelfde hoogte als de instroom van 
nieuwe patiënten.” 

Wim Vandevelde: “In de zorginstellingen wordt er buitengewoon werk verricht om de zorg voor de 
hulpbehoevende mensen dag na dag aan te reiken. Het welzijn van onze zorgbehoevende medemens 
staat voor iedereen centraal. Het is onvermijdelijk dat ook personeelsleden ziek uitvallen. Ook zij  
moeten dan zorg krijgen en uitzieken. Het is nu van belang te kunnen putten uit een reserve tijdens 
deze moeilijke tijden voor de woonzorgcentra.  Handen aan het bed hebben we nodig! 

We doen dan ook  een oproep voor hulp en ondersteuning naar éénieder die zorg kan verstrekken.  
Studenten in de zorg, vrijwilligers die met kennis van zaken zorgtaken kunnen opnemen, zelfstandige 
thuisverplegingsdiensten… kunnen zich aanmelden op het platform “Ronse Helpt” (zie verder). Nu is 
het moment om hulp te bieden ten behoeve van zorgbehoevende mensen en van de verpleeg- en 
zorgkundigen in de woonzorgcentra.”   

Bedanking 

Gelukkig staan we er in het WZC De Linde niet alleen voor. Naast de onophoudelijke inzet van ons 
eigen personeel, dat het beste van zichzelf geeft, kunnen we nu ook rekenen op de medewerking van 
het ziekenhuis, zowel voor levering van materiaal en zuurstof als voor medische ondersteuning van 
de geriater en de hoofdarts. Als burgemeester van deze stad wens ik het ziekenhuis daar 
uitdrukkelijk voor te bedanken. Het is pas door de krachten te bundelen dat we deze  crisis gaan 
overwinnen en onze zorgbehoevende bejaarden de beste zorgen kunnen blijven geven.  

Ook  nog heel wat andere mensen verrichten bijzonder belangrijk werk in deze moeilijke periode. Ik 
denk aan thuisverpleegkundigen, thuiszorg, huisartsen, tandartsen, poetspersoneel, postbodes, 
winkelbediendes, vrachtwagenchauffeurs, ophalers van het huisvuil en nog zo veel anderen… Ook 
hen wil ik van harte bedanken voor hun niet aflatende inzet in deze moeilijke tijden. Het kan niet 
genoeg herhaald worden: gans deze crisis is een situatie die we samen moeten overwinnen!  

Ronse Helpt 

Ook de vele vrijwilligers die zich in deze tijd belangeloos inzetten mogen we niet vergeten. Zo hebben 
er zich al meer dan 60 vrijwilligers gemeld bij onze medewerkers van “Ronse Helpt”. Er zijn zelfs meer 
vrijwilligers dan dat we hulpvragen krijgen. We merken vooral dat mensen bij het “boodschappen 
doen” een helpende hand nodig hebben. Al deze vragen hebben onze vrijwilligers kunnen oplossen. 



Veel mensen zijn ook bereid om iemand te helpen via een gesprek (per telefoon of videochat). Ken je 
iemand die daar behoefte aan heeft? Laat het dan zeker weten aan “Ronse Helpt”.  

We zijn op dit moment wel nog op zoek naar vrijwilligers om kinderen en ouders bij te staan bij ICT-
vragen: programma’s installeren op de laptop, leren videochatten, inloggen op smartschool en 
bingel… Ook Kind & Gezin zoekt nog vrijwilligers om te helpen bij de consultaties nu de 
vaccinatiecampagnes weer opgestart zijn. Iets voor jou? Meld je dan aan via “Ronse Helpt”. 

>> Ronse Helpt : 055 232 808 - ronsehelpt@ronse.be - www.ronse.be/ronsehelpt    

 

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 tot stilstand en 
iedereen moet zich even aanpassen aan de nieuwe situatie. 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 willen we de 
handelaars daar graag bij helpen. Daarom lanceert de stad samen met de Unie der Handelaars 
www.shoppeninronse.be Op de site vind je een overzicht van alle winkels, restaurants, cafés, hotels… 
Je kan 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. Ook in coronatijden! 

Coronabon : 50 euro betalen, 60 euro besteden! 

Deze week startten de handelaars eveneens een actie met de “Coronabon”. De Coronabon 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 en blijft 1 jaar 
geldig. Deze actie loopt in samenwerking met de Unie der Handelaars en met de financiële 
ondersteuning van de stad. Laat zien dat je er bent en koop lokaal bij de winkel van hier!  

Recyclagepark 

Ondertussen is ook het recyclagepark van Ronse al weer enkele dagen open. Alles lijkt vlot te 
verlopen en iedereen houdt zich aan de afspraken. Op sommige momenten is het druk, maar de 
politie en de recyclageparkwachters zorgen dat alles in goede banen geleid wordt. Laat er ons samen 
voor zorgen dat er geen te lange wachtrijen ontstaan. Kom niet allemaal ’s morgens maar spreid je 
bezoek over de dag.  Stel je bezoek aan het recyclagepark ook nog even uit indien mogelijk. Wat wel 
wat voor problemen zorgt is de grote hoeveelheid ongesorteerd afval dat aangeboden wordt. Zakken 
met huisvuil en ongesorteerd afval kunnen echt niet aanvaard worden! Huisvuil moet in de Diftar-
container. Je kunt extra huisvuilzakken kwijt door te bellen naar de groene lijn(0800/90 270) en een 
aanvraag te doen om extra zakken naast je Diftarcontainer te zetten (max. 10 zakken per ophaling). 

Handhaving maatregelen 

De voorbije dagen was het op het vlak van handhaving rustig. De politie werd wel enkele keren 
opgeroepen voor situaties waarbij mensen toch bij elkaar samenkomen. Maar over het algemeen 
houdt iedereen zich goed aan de opgelegde regels. Dankjewel! Nog even volhouden…  
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Ook met de mooie Paasdagen in het vooruitzicht wil ik het belang blijven benadrukken om zich te 
houden aan de opgelegde regels. We mogen ons niet laten verleiden tot het nemen van risico, 
anders riskeren we over 14 dagen een nieuwe piek. Hou je dus aan de regels. Niet alleen in het 
belang van de volksgezondheid, maar ook in het belang van de economie, onze horeca, handelaars, 
tijdelijk werklozen. Hoe beter we ons houden aan de regels, hoe sneller we terug kunnen naar het 
normale leven, waar iedereen zo naar verlangt. 

Niettemin wens ik jullie allen een heel mooi Paasweekend toe. Vieren mag, maar in familiale kring. 

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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