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Corona - nieuwsbrief 13 - Ronse 

 

Beste inwoners,  

Zoals iedereen intussen weet evolueert de coronacrisis in het hele land van kwaad naar erger. Spijtig 
genoeg ontsnapt ook onze stad daar niet aan. De voorbije 7 dagen  werden in Ronse 114 mensen 
positief getest op corona, wat een incidentie geeft van 432 op 100.000, daar waar de alarmdrempel 
op 20 per 100.000 ligt. De positieve gevallen stijgen nu al 24 dagen na elkaar en het gaat steeds 
harder. De ziekenhuisbedden lopen vol en de ganse zorgsector komt onder steeds hogere druk. Het 
coronavirus treft nu ook alle lagen van de bevolking, alle leeftijden en is verspreid over de hele stad. 

Gelukkig blijven onze woonzorgcentra, in tegenstelling tot het voorjaar, tot nu toe nog gespaard. 

Het stadsbestuur had eerder al beslist om uit veiligheidsoverwegingen de winterkermis, de 
kerstmarkt en de Bommelsfeesten niet te laten doorgaan.  

In Oost-Vlaanderen heeft de Gouverneur sinds 20 oktober verplicht om altijd een mondmasker op 
zak te hebben (voor personen ouder dan 12 jaar) en om een mondmaskerplicht in te voeren op de 
begraafplaatsen van 26 oktober tot 8 november. 

De alarmerende situatie dwingt ook de regering er toe steeds strengere maatregelen te nemen. Deze 
zijn wel hard nodig als we uit deze crisis willen geraken. Ik roep dan ook elke Ronsenaar op om 
maximaal de veiligheidsvoorschriften na te leven. Draag een mondmasker waar het verplicht is, heb 
altijd en overal een mondmasker bij zodat je het kan aandoen op plaatsen waar meerdere mensen 
samen komen en je onvoldoende afstand kan houden. Was en ontsmet frequent je handen. Blijf 
thuis als je ziek bent en beperk je contacten. Zo bescherm je niet alleen jezelf maar ook de anderen. 
Enkel als iedereen zich aan die eenvoudige maatregelen houdt kunnen we samen het virus de baas. 

Verplichting mondmaskers 

Samengevat is het In Ronse nu verplicht een mondmasker te dragen (personen ouder dan 12 jaar) :  

• In alle openbare gebouwen : stadhuis, bibliotheek, sporthal, CC De Ververij, Hoge Mote...  
• Bij een bezoek aan het recyclagepark. 
• Tijdens de wekelijkse markt op woensdag en zaterdag. 
• Op de begraafplaatsen en hun parking (van 26 oktober tot en met 8 november) 
• In alle winkels.  
• In het station en op het openbaar vervoer 



• Als voetganger in het handelscentrum van Ronse (op straat). 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.  

• Bij een bezoek aan de horeca (indien opnieuw open). Aan tafel mag het mondmasker af. 

Alle info op https://www.ronse.be/nl/nieuws/mondmaskerplicht-ronse  

Situatie in ziekenhuis en woonzorgcentra 

Dr. Ghillemijn, hoofdarts AZ Glorieux : “Ook in het ziekenhuis voelen we uiteraard de stijgende 
cijfers. Door de toenemende druk vanuit Wallonië is het ziekenhuis ook vroeger dan gevraagd 
overgeschakeld naar fase 1B, waarbij meer capaciteit is voorzien voor de opvang van patiënten met 
Covid. Deze capaciteit is momenteel al voor meer dan 75% ingenomen. Logischerwijze zullen ook wij 
ons solidair blijven opstellen met onze Brusselse en Waalse collega’s en bereiden we ons voor om in 
de loop van de volgende week zo nodig over te schakelen naar de volgende fase.  

Het ziekenhuis heeft zich zodanig georganiseerd dat de dringende hulpverlening niet in het gedrang 
komt. Voor de niet-dringende zorg garanderen we dat deze in veilige omstandigheden kunnen 
plaatsvinden. De wachttijden zullen mogelijks wel oplopen door de noodzakelijke reorganisaties 
binnen het ziekenhuis voor de opvang van Covid-patiënten.” 

Tom Aelbrecht, directeur WZC De Linde en Wim Wijballie, directeur WZC Hogerlucht : 
 “Gelukkig zijn er momenteel nog geen besmettingen vastgesteld in onze woonzorgcentra. Bij een 
test (vorige week) waren ook alle personeelsleden nog negatief. Een aantal medewerkers met 
mogelijke symptomen werden wel preventief thuis geplaatst. Wij zijn ons ten zeerste bewust van het 
feit dat dit slechts een momentopname is en dat dit elk ogenblik kan veranderen. We doen er samen 
met het personeel echter alles aan om het virus zo lang mogelijk buiten onze instellingen te houden. 
Bezoek op de kamers is logischerwijs niet langer toegelaten, maar kan wel nog via de 
bezoekersruimte. Een bezoek moet vooraf ook gereserveerd worden. Neem contact op met het 
woonzorgcentrum of kijk op de website hoe je dit het best doet.”  

Anderstalige informatie 

Net als in heel wat andere steden is ook de bevolking van Ronse heel divers. De voorbije weken werd 
er heel wat beslist en werden nieuwe maatregelen genomen. Het is niet altijd eenvoudig om al dit 
nieuws te volgen en te begrijpen. Zeker als je ook onze talen (nog) niet voldoende kent... 

Gelukkig kan deze website helpen: https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info . 
Op deze pagina vind je basisinformatie over corona in verschillende talen en in duidelijk Nederlands. 
Je vindt er posters, infofiches en audio over de meest recente maatregelen van de overheid en de 
preventie van corona. Er is informatie in meer dan 30 talen van Albanees tot Turks . Aarzel niet om 
de informatie van deze website door te geven aan je papa, mama, buur, vriend, collega, klasgenoot… 
van wie je denkt dat hij of zij de maatregelen misschien niet duidelijk begrepen heeft. Je helpt er niet 
enkel die persoon mee, maar ook de mensen en de buurt rondom.  

Hulp en ondersteuning 

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  
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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  

Je kan ook nog steeds terecht bij het Sociaal Huis voor hulp. Het mailadres ronsehelpt@ronse.be is 
nog steeds bereikbaar en ook telefonisch kan je (tijdens de kantooruren) terecht op 055 23 28 54. 

De Lijn : druk de pauzeknop van je abonnement even in. 

Door alle coronamaatregelen kan het zijn dat je je abonnement van De Lijn een tijdje niet kan 
gebruiken. De Lijn geeft je nu de mogelijkheid om je abonnement even op pauze te zetten. Hiermee 
pauzeer je je jaarabonnement voor maximum 20 dagen. Een snipperdagje of liever een langere 
periode? Het mag allemaal! Jij kiest zelf hoeveel en wanneer je pauze neemt. Weekends, 
schoolvakanties en officiële feestdagen zijn de uitzonderingen op de regel. Dus als je morgen eens 
niet op bus of tram springt, kan je je abonnement pauzeren.  

Je moet je wel registreren vóór 19 november 2020. De actie loopt tot en met 2 april 2021. 

Meer info : https://www.delijn.be/nl/overdelijn/campagnes-acties/pauzeknop/  

 

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. 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.   
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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).  

 

Uw burgemeester, 

Luc Dupont 
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