Donderdag 15 oktober 2020 - 17.00 uur

Corona - nieuwsbrief 12 - Ronse

Beste inwoners,
Jammer genoeg gaan de coronacijfers in ons land al een tijdje niet de goede kant uit. Als
burgemeester neem ik dan ook opnieuw de draad op met deze nieuwsbrief. Iedereen heeft er
immers alle belang bij om de heropflakkering van het coronavirus zo goed mogelijk tegen te gaan.
Samen met de bevoegde diensten en politie werd de toestand onder de loep genomen. In deze
nieuwsbrief verneemt u alvast welke gevolgen deze nieuwe situatie heeft voor onze stad.

6 gouden regels
Eerst en vooral is het belangrijk om nog even te wijzen op de zes gouden regels waar iedereen zich
moet aan houden. Het zijn essentiële regels in de strijd tegen het coronavirus!







Respecteer de hygiënemaatregelen en was voldoende je handen.
Blijf op een veilige afstand (1m. 50) en vermijd fysiek contact (handen geven).
Wees extra voorzichtig met kwetsbare mensen.
Doe activiteiten het liefst buiten.
Beperk je nauwe contacten.
Volg de regels over bijeenkomsten.

Verplichting mondmaskers
Het dragen van een masker is sowieso sterk aanbevolen in situaties waar de veiligheidsafstand niet
kan gegarandeerd worden. Hierbij komen nog een aantal bijkomende verplichtingen. In Ronse is het
daarom nog steeds verplicht een mondmasker te dragen (voor personen ouder dan 12 jaar) :








In alle openbare gebouwen. Dit betekent dat je een mondmasker moet dragen bij het
betreden van het stadhuis en alle andere openbare gebouwen zoals de bibliotheek, de
sporthal, CC De Ververij, dienst toerisme, locaties jeugdwerking etc. Draag je geen
mondmasker dan kan je de toegang tot het gebouw geweigerd worden.
Bij een bezoek aan het recyclagepark.
Tijdens de openbare markt op woensdag en zaterdag.
Bij een bezoek aan de horeca. (Aan tafel mag het mondmasker af.)
In alle winkels.
Als voetganger in het handelscentrum van Ronse (op straat).

Het dragen van een mondmasker werd reeds op 25 juli verplicht in het handelscentrum van Ronse en
is dus nog steeds van kracht! Het betreft de commerciële as van aan het station tot onderaan de
Wijnstraat, de Grote Markt, Peperstraat en De Vrijheid. Deze zone is aangeduid met borden.
De volgende straten liggen in deze zone : Winston Churchillplein, Stationsstraat, Guissetplein,
Abeelstraat, Rooseveltplein, Wijnstraat, Grote Markt, Peperstraat en de straten in De Vrijheid: SintMartensstraat, Kapitelstraat, Cypriaan De Rorestraat, Kleine Markt, Schipstraat en Begijnhofstraat.

Staat jouw corona-app al aan?
Begin deze maand werd “Coronalert” gelanceerd. Deze app laat toe om te zien of je in contact kwam
met iemand die besmet was. Dankzij “Coronalert” krijg je dan automatisch een waarschuwing. Dit
gebeurt anoniem. Je weet niet wie het is en niet waar of wanneer er contact was, maar wel dat er
een risico op besmetting is. Hoe meer mensen deze app installeren, hoe beter het systeem werkt.
Laat je een coronatest afnemen? Dan kan je het resultaat direct op je smartphone ontvangen. Zo ben
je meteen op de hoogte en kan je sneller je voorzorgen nemen om anderen te beschermen als je
positief test. Laat de code van je app registreren wanneer de arts de test voorschrijft.
Hoe gebruik je Coronalert?
1. Download de app via je gebruikelijke app store.
2. Installeer de app en geef toestemming om Bluetooth te gebruiken.
Bekijk hier hoe je de app installeert : https://youtu.be/zn3y9v6yxWs
3. Check regelmatig je meldingen. Zo bescherm je jezelf en de anderen.

Situatie in ziekenhuis en woonzorgcentra
Dr. Ghillemijn, hoofdarts AZ Glorieux : “Uiteraard heeft de nieuwe situatie ook impact op Ronse. Het
aantal besmettingen in Ronse is toegenomen net als het aantal opnames. Het ziekenhuis was echter
voorzien op deze situatie. Hierdoor is er nog voldoende capaciteit. Het belangrijkste is dat mensen
vooral de regels in verband met hygiëne en bijeenkomsten goed naleven. Het zijn eenvoudige regels
die echt een groot verschil kunnen betekenen voor ons in het ziekenhuis.
Daarbij wil ik ook nog herhalen dat het belangrijk is om bij klachten eerst contact op te nemen met je
huisarts en niet naar de spoedafdeling te komen. Er worden op de spoed geen testen afgenomen
tenzij het om ernstige klachten gaat die een opname vergen. Je huisarts helpt je graag verder.”
Tom Aelbrecht, directeur WZC De Linde en Wim Wijballie, directeur WZC Hogerlucht :
“De evolutie van de besmettingen met het coronavirus gaat helaas opnieuw de verkeerde kant uit.
Sedert de vorige versoepeling van de bezoekersregeling zijn er gelukkig nog geen besmettingen
vastgesteld in onze woonzorgcentra. Toch lijkt het aangewezen om voorzichtigheid in te bouwen en
de bezoekersregeling tijdelijk te verstrengen en terug te keren naar een vorig stadium. Hierbij is
bezoek op de kamers niet langer toegelaten. Een bezoek moet vooraf ook gereserveerd worden.
Neem contact op met het woonzorgcentrum of kijk op de website hoe je dit het best doet.
Wij zijn ons bewust van de psychologische impact van deze maatregelen voor onze bewoners en hun
vrienden en familie. We willen er echter alles aan doen om een besmetting in onze woonzorgcentra
te voorkomen. Zo worden deze week en volgende week alle medewerkers van beide instellingen
preventief getest. Ook bewoners met symptomen worden systematisch getest. In ieder geval volgen
we de situatie en de richtlijnen nauwgezet op en evalueren we op geregelde basis. We bedanken
alvast iedereen voor zijn begrip! Bij vragen kan je steeds terecht bij de hoofdverpleegkundigen of de
directie van de instelling.”

Hulp en ondersteuning
Met alle aandacht voor deze nieuw golf zouden we al snel vergeten dat nog steeds heel wat mensen
de gevolgen dragen van de eerste golf in het voorjaar. Je kan echter steeds terecht bij het Sociaal
Huis voor hulp. Het mailadres ronsehelpt@ronse.be is nog steeds bereikbaar voor allerlei vragen en
ook telefonisch kan je (tijdens de kantooruren) terecht op 055 23 28 54.
Tijdens de coronacrisis hebben de Federale en Vlaamse regering extra budgetten vrijgemaakt voor de
OCMW’s. Om de gevolgen van deze crisis aan te pakken heeft het Lokaal Bestuur Ronse een kader
uitgewerkt om de meest kwetsbare doelgroepen financiële steun te verlenen en in te zetten op
digitalisering bij kinderen in het secundair onderwijs en studenten hogeschool. Meer informatie vind
je op de website van de stad : https://www.ronse.be/nl/nieuws/coronasubsidies-ocmw
Misschien heb je ook wel recht op een extra vergoeding van het Groeipakket (de vroegere
kinderbijslag). Gezinnen die het financieel moeilijk hebben wegens een inkomensverlies door de
coronacrisis, kunnen eenmalig een extra ondersteuning van 120 euro krijgen. De COVID-19-toeslag
kan nog tot 31 oktober aangevraagd worden. Meer info: https://www.groeipakket.be/covid19

Evenementen in het najaar : geen kermis en bommels, wel “Ronse Winterlicht”
Door deze nieuwe opflakkering van het virus en de bijhorende maatregelen staan ook de
evenementen voor het najaar en deze winter onder druk. Na overleg met de betrokken schepenen
en diensten werd alvast beslist om de winterkermis (24 oktober - 4 november) niet te laten
doorgaan. Het is in deze omstandigheden niet mogelijk om op een veilige en tegelijk aangename
manier de kermis te organiseren. Het indijken van de verspreiding van het virus heeft nu prioriteit.
Corona haalt ook een streep door heel wat Bommelsactiviteiten. De Stedelijke Raad der Bommels
heeft alvast een aantal knopen doorgehakt. Niet alleen de Bommelsstoet, ook andere
Bommelsactiviteiten zullen niet doorgaan, zoals de verkiezingsavond eind november en de
aanstelling van een nieuw koningspaar. Het uittredend koningspaar Jens & Justine blijft nog een jaar
langer op post om over de stad Ronse te regeren. Hun afscheidsbal laat dus nog even op zich
wachten. Naast de avondstoet zal er ook geen ochtendstoet door de straten van Ronse trekken.
Corona haalt eveneens een streep door het grootschalige vuurwerk op zaterdagavond.
Maar als de Ronsenaar niet naar de Bommels kan komen, komen de Bommels misschien wel naar de
Ronsenaar... De Stedelijke Raad der Bommels is druk bezig creatieve manieren te bedenken om toch
een Bommelssaus te gieten over de stad Ronse. Maar hoe en wat veilig is, wordt momenteel volop
onderzocht samen met Bommelsverenigingen en in samenspraak met de uitbaters van de horeca.
Uiteraard is het duidelijk dat ook de “Kerstmarkt” op de Grote Markt niet zal kunnen doorgaan zoals
we dat al jaren gewoon zijn. Wel zijn het bestuur en de stadsdiensten ervan overtuigd dat het moet
mogelijk zijn om samen met de Unie der Handelaars de stad tijdens het traditionele weekend van de
kerstmarkt onder te dompelen in een fijne kerstsfeer. Op dit moment wordt dan ook hard werk
gemaakt om de jaarlijkse activiteiten in het kader van “Ronse Winterlicht” op een corona-veilige
manier in te vullen. Je hoort hier later meer van…

De Ronde van Vlaanderen : Van op afstand zie je meer.
Tot slot nog een woordje over de Ronde van Vlaanderen die dit weekend gereden wordt. Normaal is
de passage van de Ronde een feest voor de regio. Dit jaar zal het echter een 'limited edition' zijn.

Om deze koers voor iedereen zo veilig mogelijk te laten verlopen, beleef je deze "Ronde" het best
thuis voor de TV. Vanaf 9 uur 's morgens wordt alles live uitgezonden. Daarnaast zijn ook een aantal
maatregelen van kracht. Zo is er geen publiek toegelaten in de veiligheidszones zoals de hellingen en
kasseistroken. De zones zoals de Oudestraat en de Kanarieberg worden afgesloten. Woon je langs
het parcours en bekijk je de passage van de renners, dan is een mondmasker verplicht. Hou steeds
voldoende afstand (min. 1,5 m.) van de renners en andere toeschouwers.

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 herhaal ik graag nog even: was voldoende je handen, hou afstand, beperk je contacten en
draag zorg voor jezelf en elkaar!

Uw burgemeester,
Luc Dupont

