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Corona - nieuwsbrief 7 - Ronse 

 

Beste inwoners,  

Afgelopen woensdag verlengde de Nationale Veiligheidsraad de huidige coronamaatregelen tot en 
met zondag 3 mei. Winkels, scholen, restaurants… blijven dus gesloten. Dit betekent dat we met z’n 
allen nog even moeten volhouden! Inmiddels werd ook duidelijk dat massa-evenementen verboden 
zijn tot eind augustus. Het is echter nog niet helemaal duidelijk wat dit betekent voor onze stad. 
Ondertussen blijven we de situatie in het ziekenhuis en in de rusthuizen goed in het oog houden. 

AZ Glorieux 

Dr. Ghillemijn, hoofdarts AZ Glorieux : “In het ziekenhuis lijkt de situatie zich te stabiliseren. De 
voorbije week nam het aantal opgenomen patiënten gestaag af. Het lijkt erop alsof we over de piek 
heen zijn. Het blijft wel heel belangrijk om zich aan de huidige maatregelen te houden zodat we niet 
hervallen. Daarom dat we toch ook nog even willen herhalen dat bezoek in het ziekenhuis nog steeds 
niet toegelaten is, hoe jammer dit ook is. De risico’s op besmetting zijn hierbij nog te groot.”  

Woonzorgcentra  

Tom Aelbrecht, directeur WZC De Linde: “Ook in De Linde lijkt alles zich wat te stabiliseren. 
Momenteel zijn er 36 bewoners in quarantaine. Reeds 7 bewoners hebben de quarantaine 
ondertussen weer mogen verlaten. Jammer genoeg vielen er de voorbije week ook 4 overlijdens te 
betreuren. We betuigen hierbij dan ook ons medeleven met de getroffen families en vrienden.  

Daarnaast hebben we ook (eindelijk!) de testen van de overheid ontvangen voor onze inwoners en 
personeel. Gisteren en vandaag worden alle niet-besmette bewoners en personeelsleden verder 
getest. Van zodra we de resultaten ontvangen kunnen we onze werking nog beter organiseren.  

Ondanks de aankondiging dat bezoek door één (steeds dezelfde) persoon eventueel zou toegelaten 
worden in de rusthuizen, werd met het bestuur en de directie meteen beslist om voorlopig nog geen 
bezoek toe te laten in De Linde. Intussen heeft de bevoegde minister de maatregel trouwens weer 
ingetrokken. Er zal dus later bepaald worden vanaf wanneer er opnieuw bezoek kan toegelaten 
worden. Hoe dit praktisch zal gebeuren, moet nog bekeken worden. De bekommernis omtrent de 
gezondheid en veiligheid van zowel inwoners als personeel staat hierbij centraal.” 



Wim Wijbaillie, directeur WZC Hogerlucht: “Bij de screening van alle bewoners en medewerkers 
vorige week vrijdag bleek ongeveer de helft van de bewoners positief te testen. Velen onder hen 
waren echter asymptomatisch. Bij de medewerkers waren er twee positieve testen, eveneens 
asymptomatisch. Sinds het begin van deze crisis hebben we afscheid moeten nemen van 9 bewoners. 
Ons diep medeleven gaat uit naar de families en de medebewoners. Daarnaast zijn heel wat 
bewoners asymptomatisch of intussen aan de beterhand. We wensen hen veel sterkte.  

Voor de zorg voor onze bewoners werken we met kamerisolatie. We beschikken tot op heden over 
voldoende medewerkers en het nodige beschermingsmateriaal. Eind maart werd een adjunct-
hoofdverpleegkundige van het AZ Glorieux voltijds gedetacheerd naar het woonzorgcentrum om de 
hoofdverpleegkundige bij te staan. De nachtdienst werd verdubbeld en enkele verpleegkundigen uit 
onze andere voorzieningen werden aan het zorgteam toegevoegd.  

De omstandigheden wegen zwaar voor alle betrokkenen, niet in het minst voor de bewoners en hun 
familie. Bij de bewoners wordt extra ingezet op individuele ondersteuning en wordt het contact met 
de familie via verschillende kanalen in stand gehouden. Zij dienen immers alles vanop afstand te 
volgen, wat allesbehalve evident is. Gelukkig kunnen we op veel steun en begrip rekenen. 

Ik heb trouwens enorm veel bewondering voor de wijze waarop onze medewerkers met deze 
onuitgegeven omstandigheden omgaan.  Er is een groot verantwoordelijkheidsgevoel binnen alle 
disciplines. Mensen zetten zich extra in en dragen elk op hun manier bij. Ook de vele dank- en 
steunbetuigingen van buitenaf geven het team de kracht om vol te houden.”  

Kinderopvang 

Het is nu ook duidelijk dat alle scholen nog minstens tot 3 mei gesloten blijven. Vanaf nu maandag 
voorzien de scholen wel opnieuw opvang (tot en met donderdag 30 april) voor kinderen van ouders 
die aan de slag zijn in cruciale sectoren zoals zorg, thuisverpleging, schoonmaak, transport, veiligheid 
enz. De stad zal instaan voor de voor- en naschoolse kinderopvang op de verschillende locaties, net 
zoals dat het geval was voor de paasvakantie.  

Bibliotheek 

Maandagavond beslissen we met het College of onze bibliotheek onder bepaalde voorwaarden kan 
heropenen en hoe we eventueel een (beperkte) vorm van dienstverlening kunnen aanbieden. Hou 
dinsdag dus onze informatiekanalen (website, facebook) in het oog voor meer nieuws hierover.  

Fiertel, kermis en braderie 

Door de coronamaatregelen komen ook de Fiertel, kermis en braderie in het gedrang. Heel wat 
mensen stellen zich terecht de vraag of deze kunnen doorgaan. Hiervoor wachten we op bijkomende 
richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad die we verwachten in de loop van volgende week. We 
hopen hier dan ook zo spoedig mogelijk duidelijkheid te kunnen over verschaffen.  

De zomer van 2020 

Ondertussen werd wel al beslist dat er deze zomer geen massa-evenementen zoals grote festivals 
mogen plaatsvinden. Het is evenwel nog niet duidelijk of dit ook geldt voor kleinere evenementen. 
We wachten ook hier nog op verduidelijking van de Nationale Veiligheidsraad. We weten dat 
evenementen zoals Sierk Masjiek, de pleinconcerten, Vlaanderen Feest en Ronse Opscène 
gebeurtenissen zijn waar iedereen telkens weer naar uitkijkt. Maar misschien moeten we het dit jaar 
wel zonder doen. Van zodra hier meer duidelijkheid over is, komen we hier op terug.  



Recyclagepark 

Het recyclagepark van Ronse is inmiddels al meer dan een week open. De eerste dagen verliepen 
rustig, maar de voorbije week zagen we soms lange wachtrijen. Nu ook de tuincentra en de doe-het-
zelf-zaken weer open mogen, zal de drukte misschien nog toenemen. Ik doe dan ook een oproep om 
een bezoek aan het recyclagepark nog even uit te stellen indien mogelijk. Wat ook voor problemen 
zorgt, is de grote hoeveelheid ongesorteerd afval die aangeboden wordt. De tijd die je krijgt op het 
recyclagepark is beperkt. Sorteer dus vooraf goed je afval. Doe dit in dozen, bakken of doorzichtige 
zakken zodat de recyclageparkwachter goed kan zien wat er in zit. Ook zakken met huisvuil 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 

Heel wat mensen houden zich strikt aan de maatregelen die de regering oplegt. Dat zal ook de 
komende weken nog even moeten. Hoe beter we ons houden aan de regels, hoe sneller we terug 
kunnen naar het normale leven. Jammer genoeg krijg ik berichten van politie en gemeenschaps-
wachten dat het aantal inbreuken stijgt. Dit kunnen we niet aanvaarden. De politie grijpt in waar dat 
kan. Personen die herhaaldelijk betrapt worden krijgen een dagvaarding  om te verschijnen voor de 
rechtbank. Hopelijk kan de situatie na 3 mei terug een beetje normaal worden. Maar ook dan zullen 
nog heel wat beperkingen van kracht zijn en zal van iedereen een stukje geduld en discipline nodig 
zijn. We moeten samen dus nog even volhouden! 

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 

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

