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Corona - nieuwsbrief 8 - Ronse 

 

Beste inwoners,  

We zitten met z’n allen nu al bijna anderhalve maand “in ons kot”. Dat begint door te wegen. 
Gelukkig zien we ook de resultaten van onze inspanningen. De ergste piek in het aantal besmettingen 
en opnames in het ziekenhuis lijkt voorbij. Het is nu kwestie van volhouden en uitkijken naar de 
manier waarop in de komende weken een aantal maatregelen stapsgewijs kunnen afgebouwd 
worden… Voor heel veel Moslims in onze stad start vandaag ook de Ramadan, een maand van vasten 
en bezinning. Maar vaak ook van vieren en samenkompen met familie. Dat kan dit jaar jammer 
genoeg niet zomaar. In deze nieuwsbrief wil ik hen dan ook een hart onder de riem steken. 
Traditiegetrouw starten we echter met een kort verslagje vanuit het AZ Glorieux en WZC De Linde.  

AZ Glorieux 

Dr. Ghillemijn, hoofdarts AZ Glorieux : “Wat betreft het aantal patiënten in het ziekenhuis blijft de 
tendens zich bevestigen dat het aantal opnames traag maar gestaag afneemt. Momenteel zijn we 
dan ook volop bezig om onze organisatie klaar te maken om voor langere tijd met Covid-19 om te 
gaan. Dit betekent het installeren van een langdurige COVID-afdeling en een blijvende scheiding 
tussen de Covid- en Non-Covid patiëntenstromen. Met andere woorden, de maatregelen die 
razendsnel werden genomen vanaf 13 maart worden nu geoptimaliseerd en infrastructureel 
verankerd, zodat we deze marathon kunnen volhouden.”  

Woonzorgcentra  

Tom Aelbrecht, directeur WZC De Linde: “Begin deze week mochten we de resultaten ontvangen 
van alle geteste bewoners en personeelsleden. Finaal hebben ruim de helft van de bewoners en een 
derde van de medewerkers de voorbije maand een positieve test afgelegd. Het grootste deel heeft 
echter geen symptomen. Wat betreft de organisatie werd er geopteerd om een bijkomende cohorte 
op te richten om efficiënte zorgverlening toe te laten.  

Momenteel verblijven er nog 45 bewoners in cohorte. De overgrote meerderheid is stabiel en zal de 
cohorte de komende weken mogen verlaten. Een 20-tal bewoners hebben deze afdeling de voorbije 
week al mogen verlaten en hebben terug hun intrek genomen in hun vertrouwde omgeving. 

 



Deze week dienden we helaas ook afscheid te nemen van drie bewoners ten gevolge van het virus. 
Ons diep medeleven gaat uit naar de families en de medebewoners. 

Graag nog een woord van dank aan al onze medewerkers en CRA-arts dokter Van Den Daele die 
allen, in heel moeilijke omstandigheden, telkens opnieuw het beste van zichzelf geven. Ruim 
anderhalve maand tonen zij, elkeen in zijn of haar discipline, een groot verantwoordelijkheidsgevoel 
en flexibiliteit om de werking zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Dank hiervoor.” 

Ramadan in tijden van corona 

Vandaag begint voor miljoenen moslims over de hele wereld de Ramadan. Ik wens de moslims in 
onze stad een fijne maar veilige Ramadan in deze bijzondere tijd. Door de maatregelen tegen de 
verspreiding van het coronavirus vindt de Ramadan dit jaar in moeilijke omstandigheden plaats. 
Samen met de Moslimautoriteiten in het land en de verantwoordelijken in Ronse werden een aantal 
besluiten genomen om de Ramadan te kunnen vieren met respect voor de maatregelen tegen 
corona. Deze kunnen samengevat worden in deze vijf richtlijnen. 

• Houd de gebeden thuis. 
• Verbreek de vasten enkel met je gezin. 
• Kom niet op straat na de iftar. 
• Winkel veilig. 
• Vermijd boetes. 

Enkele brugfiguren hebben zich geëngageerd om tijdens de Ramadan een aanspreekpunt te zijn en 
mee te waken over het goede verloop. Ik bedank dan ook de verantwoordelijken van de Grote en 
Kleine Moskee en de aanspreekpunten binnen de gemeenschap voor de fijne samenwerking. 

Zo wordt het voor iedereen een fijne Ramadan. RAMADAN MUBARAK! 

Ronse Helpt 

Het platform “Ronse Helpt” draait nu al twee volle weken en telt al meer dan 85 vrijwilligers. Deze 
worden nu voornamelijk ingeschakeld om de wekelijkse boodschappen te doen voor kwetsbare 
ouderen. Aangezien het aanbod van vrijwilligers groot genoeg is, worden de meeste vragen de dag 
zelf nog opgelost. Bij de nazorg valt vooral de dankbaarheid op van de mensen die hulp vragen en het 
enthousiasme van de vrijwilligers. Het zijn mooie verhalen die je te horen krijgt. 

We hebben ook heel wat vrijwilligers die bereid zijn tot een babbel of chat met iemand die er nood 
aan heeft. Ken je zo iemand of heb je een vermoeden? Geef dan gerust de gegevens door. Dit wordt 
in alles discretie behandeld. Ook zijn er bij de vrijwilligers grote dierenliefhebbers die willen helpen. 
Graag een seintje als iemand op dat vlak hulp kan gebruiken.  

Het Huis van het Kind kreeg via enkele schenkingen de kans om 35 kwetsbare gezinnen te voorzien 
van een laptop om zo contact met de school en schoolwerk mogelijk te maken. Voor de technische 
ondersteuning van deze gezinnen kregen ze de hulp van vrijwilligers van “Ronse Helpt”. Deze mensen 
ondersteunen met volle overgave deze kinderen en zorgen voor verbinding met de school. Op deze 
manier proberen ze in samenwerking met de scholen de achterstand op school te minimaliseren. 
Wat een mooie samenwerking in deze moeilijke omstandigheden! 

Mondmaskers 

Er was de voorbije dagen heel wat te doen over mondmaskers. Deze zouden bij de afbouw van de 
coronamaatregelen een belangrijke rol kunnen spelen. Veel duidelijkheid is hierover echter nog niet. 



In sommige steden is er het initiatief om mondmaskers te voorzien. Wij hebben besloten om nog 
even af te wachten.  Er zijn immers nog heel wat vragen die moeten beantwoord worden: Zijn die 
maskers verplicht of enkel aanbevolen? Voor welke categorieën van personen? Moeten de maskers 
aan bepaalde specificaties voldoen en moeten er gebruiksaanwijzing bij? Als hier meer duidelijkheid 
over is zal er tijdig gecommuniceerd worden, allicht in de loop van volgende week. 

Bibliotheek 

Veel mensen hebben momenteel meer dan ooit nood aan een goed boek, een boeiende film, fijne 
muziek... Daarom is onze bibliotheek sinds dinsdag gestart met een afhaaldienst of “Bib aan huis”. 
Hierbij kan je (eenmalig) een pakket boeken, strips, CD’s of DVD’s afhalen of aan huis laten brengen. 
Om dit zo veilig en gestructureerd mogelijk te laten verlopen, zijn natuurlijk een aantal maatregelen 
nodig. Hoe dit alles veilig verloopt en wat de voorwaarden zijn kan je lezen op de website van de 
bibliotheek : https://ronse.bibliotheek.be/afhaalbibliotheek-en-bib-aan-huis  

De zomer van 2020  

Dit jaar zullen er geen Pleinconcerten en Ronse Opscène zijn. We willen hiermee duidelijkheid 
scheppen. Het lijkt ons trouwens onmogelijk om Ronse Opscène nog op een kwalitatieve manier te  
organiseren. Met deze beslissing willen we ook het goede voorbeeld geven en willen we vooral de 
geest van de maatregel toepassen: de komende maanden zoveel mogelijk massabijeenkomsten 
vermijden. Of het nu gaat om evenementen met 5.000 of 15.000 bezoekers, dat doet er weinig toe. 
Volksgezondheid primeert hierbij. 

Fiertel, kermis en braderie 

Wat betreft de Fiertel, kermis en braderie werden nog geen definitieve beslissingen genomen. 
Hiervoor wachten we nog even op de bijkomende richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad. In de 
loop van volgende week zitten alle verantwoordelijken en betrokkenen van de Fiertel samen om te 
bekijken wat kan en niet. Zodra een definitieve beslissing genomen is zullen we dit communiceren.   

Handhaving maatregelen 

Onze diensten blijven controleren maar het aantal overtredingen in de stad is beperkt. Na het 
“drukke” Paasweekend lijkt het er op alsof iedereen weer de richtlijnen respecteert. Ik begrijp ten 
volle dat iedereen snakt naar het versoepelen van (enkele) maatregelen. Laten we dus de Nationale 
Veiligheidsraad van vandaag afwachten. We moeten echter beseffen dat zeker niet alle maatregelen 
zullen afgeschaft worden. Het blijft dus ook de komende weken de opdracht om ons met z’n allen de 
(nieuwe) richtlijnen te blijven volgen.  

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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