
I N Z I C H TI N Z I C H T M A G A Z I N E

INZICHT 81 • DECEMBER 2020 • EEN UITGAVE VAN STAD RONSE

RONSE WINTERLICHT   • P 10-11
Handelaars en bestuur slaan handen in elkaar

KUNSTACADEMIE VLAAMSE ARDENNEN   • P 15
De octopusklasjes zetten hun beste beentje voor

DE KRINGWINKEL:  

20 JAAR 

EN HIPPER 

DAN OOIT   

(P. 4 – 6)



P 13
NIEUW ZWEMTRAJECT 
IN ‘T ROSCO 

INHOUD

P 4
DE KRINGWINKEL  
BESTAAT 20 JAAR  
IN RONSE 

P 7
RONSE DRAWING PRIZE
EVEN UITGESTELD

P 8
HET CONFORMITEITS- 
ATTEST VOORTAAN  
VERPLICHT

- 2 -



P 19
KOER DEVOS 
KRIJGT GRONDIGE 
MAKE-OVER 

P 21 
EEN ENGELTJESBOOM 
OP BEGRAAFPLAATS 
RONSE !

G E S P O TG E S P O T

SIERK MASJIEK 2020
Momenteel kreunt het land en onze stad nog steeds onder 
de gevolgen van de coronapandemie en de maatregelen van 
de tweede lockdown. Dit najaar was er echter even hoop: we 
mochten weer op restaurant, de terrasjes waren open en er 
waren coronaproof evenementen zoals… Sierk Masjiek!

Het verhaal van Sierk Masjiek stokte even aan het begin van de 
zomer door het oprukkende virus. Maar, met de nodige crea-
tiviteit en wat doorzettingsvermogen bracht de Jeugddienst, 
samen met een schare vrijwilligers en de Technische Dienst, drie 
Coronaproof voorstellingen in het midden van onze mooie stad. 
In het Albertpark, het Bruulpark en de Ververij konden zo'n 300 
kijklustigen op hun knusse Sierk-Masjiek-zitbubbeldekentje 
genieten van één van de zes vertoningen. 

Bij Compagnie Mirador zag je een acrobatische romance in de 
jaren 30 openbloeien. Tijdens de boksmatch bij Compagnie 
Charlie voelde je elke dreun meer en meer op je lachspieren 
werken. En de artiesten van Compagnie Balancetoi deden je 
letterlijk opkijken naar hun poëtisch-acrobatische toeren.

Wat zich aankondigde als een zonnige dag, werd in de goede 
traditie van Sierk Masjiek nadien bestempeld als “een mooie 
dag vol verwondering”. Hopelijk volgt er snel weer meer van 
dat! Draag intussen zorg voor jezelf en elkaar.
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I N T E R V I E WI N T E R V I E W

DE KRINGWINKEL 
ZUID-OOST-VLAANDEREN

Kringwinkels zijn populairder dan ooit. Terwijl vroeger vooral 
families over de vloer kwamen die het financieel niet zo 
gemakkelijk hadden, koopt iedereen nu meubels en kleding 
tweedehands. Wat is het geheim achter het succes van de 
sector, die dit jaar 25 jaar bestaat? Inzicht sprak met Gu-
lizar, ruim 10 jaar medewerker in de Kringwinkel Ronse en 
Isabelle De Smet, verantwoordelijk voor Rapportage en 
Communicatie in De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen. 
Een gesprek over het 20-jarig bestaan van De Kringwinkel 
te Ronse, over goederen, medewerkers en hun klanten.

Wie ben je en wat is jouw functie in de kringwinkel?
Gulizar: “Ik ben Gulizar en werk ondertussen al zo’n 11 jaar 
in de kringwinkel. Aanvankelijk deed ik vooral kassawerk, 
maar tegenwoordig doe ik een beetje van alles. Naast de 
kassa, sta ik eveneens in voor het grondig nakijken van de 
binnengebrachte kledij en help ik ook bij het uitzetten van 
de producten in de winkel. Daar ben ik blij om, want ik hou 
van variatie in mijn job.”
Isabelle: “Ik werk ondertussen 17 jaar in de kringwinkel. 
Ik ben 10 jaar winkelverantwoordelijke geweest in Ouden-
aarde. Daarna ben ik winkelcoördinator geworden van De 
Kringwinkel Vlaamse Ardennen: Ronse, Oudenaarde en 
Zottegem. Sedert begin dit jaar zijn we gefusioneerd met 
het centrum ’t Vierkant en gaan we verder onder de nieuwe 

naam De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen. Sindsdien 
heb ik een andere functie opgenomen, namelijk alles wat 
met cijfers, rapportering en communicatie te maken heeft.”

Kan je een idee geven van de omzet van de winkel?
Isabelle: “Op jaarbasis hebben we zo’n 250.000 klanten in 
alle vestigingen van Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen. 
Voor Ronse zijn dat gemiddeld 150 tot 200 klanten per dag. 
Leuk om weten is dat een klant gemiddeld 10 tot 12 euro 
spendeert per aankoop of per bezoek.” 

Is het type bezoeker veranderd door de jaren?
Isabelle: “Zeker en vast! Er komen meer, maar ook andere 
mensen naar De Kringwinkel. Vroeger was er een beetje 
gêne om naar De Kringwinkel te gaan. Mensen kwamen er 
enkel uit noodzaak. Nu komen meer jonge mensen naar De 
Kringwinkel. Vooral kledij, vintage en retrospullen zijn in! 
We hebben een beetje gesurft op die golf van duurzaam-
heid en circulaire economie. We waren daar eigenlijk wel 
een beetje de trendsetter in. We hebben er ook altijd voor 
gestaan om afval te verminderen en goederen terug in om-
loop te brengen.” 
Gulizar: “Niets is te gek of je vindt het in De Kringwinkel. 
Dat maakt onze winkel een paradijs voor verzamelaars, 
koopjesjagers en creatievelingen met een neus voor oude 
spullen met stijl en karakter. Het is ook grappig om te zien 
hoe jonge mensen nu met veel enthousiasme kleren kopen 
die 20 jaar geleden in waren. Iedereen vindt er iets naar zijn 
smaak en budget.” 
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Isabelle: “Normaal stijgt het aantal klanten jaarlijks, maar 
sinds de uitbraak van het coronavirus is dit toch enigzins 
verminderd. Toch kunnen we stellen dat na de sluiting tij-
dens de 1ste lockdown begin dit jaar heel wat klanten op-
nieuw de weg naar ons terugvonden.” 

Wat is de doelstelling van de kringwinkel?
Isabelle: “We hebben drie belangrijke doelstellingen. Als 
eerste is er onze milieudoelstelling. Door het inzamelen 
van herbruikbare goederen helpen we de afvalberg binnen 
onze regio verkleinen. We proberen de inwoners bewust 
te maken van het belang van herbruikbare goederen en de 
rol die De Kringwinkel hierbij als sociale organisatie heeft. 
Onze tweede doelstelling is de sociale tewerkstelling. Als 
maatwerkbedrijf bieden we werk aan mensen met minder 
kansen op de gewone arbeidsmarkt, fungeren we als werk-
ervaringsplaats en als alternatief tewerkstellingsverband. 
En ons derde doel is om mee de kansarmoede te bestrijden 
door goederen opnieuw in omloop te brengen aan lage prij-
zen. Door deze drie doelstellingen staat De Kringwinkel in 
voor een gevarieerde en aangename smeltkroes van goe-
deren, medewerkers en klanten. Een boeiende omgeving 
om in te vertoeven!”

Is het niet vervelend steeds nieuwe collega’s te hebben?
Gulizar: “Nee, ik vind dat helemaal geen probleem, integen-
deel! Iedereen verdient de kans om een job uit te oefenen. 
Er heerst een enorme solidariteit onderling. Wij zijn gewoon 
om met mensen van verschillende culturen samen te werken. 
Het is ook leuk als je nadien iemand ergens anders ontmoet 
die bij jou het werk geleerd heeft.”
Isabelle: “We hebben een aantal mensen vast in dienst 
zoals Gulizar, maar daarnaast zijn er ook heel wat wisse-
lende tewerkstellingsprojecten. Afhankelijk van de leeftijd 
kunnen medewerkers gedurende een bepaalde periode bij 
ons aan de slag. Aan jongeren bieden we een lerende job 
aan. We trachten iedereen op een uitdagende manier te mo-
tiveren, arbeidsattitudes aan te leren of gewoon een aantal 
sociale vaardigheden bij te brengen. Deze verscheidenheid 
aan medewerkers staat dagelijks klaar om de herbruikbare 

goederen een tweede leven te schenken. Zij voelen zich 
thuis in De Kringwinkel en verzetten dagelijks bergen werk!”

Op welke manier worden jullie hierbij financieel onder-
steund?
Isabelle: Als vzw worden alle inkomsten opnieuw geïnves-
teerd in onze organisatie, zoals voor de aankoop of huur 
van gebouwen, onderhoud vrachtwagenpark en bestaan-
de infrastructuren… De inkomsten van de verkoop in onze 
Kringwinkels zijn evenwel niet voldoende om daar als vzw 
helemaal zelfbedruipend in te zijn. Vooral voor de tewerk-
stelling zijn wij afhankelijk van subsidiëring en ook met de 
steden en gemeenten binnen ons werkingsgebied bestaan 
er verschillende vergoedingsovereenkomsten voor de in-
zameling van goederen.”

Elke kringwinkel heeft blijkbaar een beetje zijn specialiteit, 
wat is dat voor de winkel in Ronse? 
Gulizar: “Bij ons zijn dat vooral kledij en meubelen. Sinds 
2019 hebben we een hele grote mooie kledingafdeling. Hier 
is de voorbije jaren heel wat in geïnvesteerd. We mogen hier 
best trots op zijn.” 

Welk deeltje van de winkel vind je zelf het leukste? En wat 
is jullie populairste artikel?
Gulizar: “Ons populairste artikel is toch nog steeds antiek. 
Ook huisraad en decoratie zitten de laatste tijd enorm in de 
lift. Ikzelf werk het liefst in onze mooie kledingafdeling.”
Isabelle: “Mijn favoriete plekje is de Dépôt Unique. Dit is 
zo’n beetje een ‘shop in een shop’, met antieke en retro 
spullen. Hier vind je echte pareltjes. Vroeger werden deze 
spullen door een aantal kringloopcentra verzameld en or-
ganiseerden we hiermee een retrobeurs in Flanders Expo. 
Maar dat werd uiteindelijk een massabedoening en niet meer 
leuk om te doen. Deze materialen bieden we sindsdien wel 
aan in onze winkels, zodat klanten dagelijks nieuwe retro 
spullen kunnen vinden.”

Hoe vermijd je dat mensen De Kringwinkel als een goed-
koop recyclagepark beschouwen?
Isabelle: “We kunnen natuurlijk niet zomaar alles aanne-
men. We hebben een aantal selectiecriteria waaraan alle 
goederen worden afgetoetst. Bepaalde goederen aanvaar-

"Niets is te gek of je vindt het in 
De Kringwinkel."

"We hebben een hele grote 
mooie kledingafdeling, daar 
mogen we trots op zijn."
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den we sowieso niet omdat deze niet meer verkoopbaar zijn, 
bijvoorbeeld videocassettes. Dat wordt de dag van vandaag 
niet meer gekocht. Maar alle goederen die in herbruikbare 
staat zijn, mogen bij ons binnen gebracht worden of komen 
wij ophalen. Op jaarbasis worden er in Ronse 360.000 kg of 
zo’n 13,72 kg goederen ingezameld per inwoner.”

Doen jullie de herstellingen zelf aan kledij en meubels?
Gulizar: “De medewerkers van de meubelherstelwerkplaats 
zorgen ervoor dat kleine herstellingen aan meubelen wor-
den uitgevoerd zodat deze toch te koop kunnen worden 
aangeboden.”
Isabelle: “Kledij wordt niet hersteld. Kledij wordt centraal 
naar het HGC gevoerd, het Hergebruikcentrum in Geraards-
bergen. Alle kledij wordt daar verzameld en nagekeken. 
Dat wil zeggen, vrij van scheuren, vlekken of ontbrekende 
knopen. Als een kledingstuk goedgekeurd is, wordt het 
geprijsd en kan het opnieuw naar de winkel. Ook alles van 
elektro gaat naar het HGC, wordt daar nagekeken en even-
tueel hersteld. Kledij en elektro worden dan van daaruit 
verdeeld over de verschillende winkels. Voor de andere 
spullen is het zo, dat alles wat in Ronse binnen komt, hier 
ook verkocht wordt. Deze spullen doorlopen wel eerst een 
gans parcours alvorens ze in de winkel liggen. En dit is wel 
zeer arbeidsintensief. Hier in Ronse maken zo’n 20 werk-
nemers deel uit van de Kringwinkel. De medewerkers van 
het winkelgeefpunt staan dagelijks in voor de ontvangst, 
de sortering én de doorstroom ervan naar de verschillende 
ateliers. De atelierploeg zorgt voor het winkelklaar maken 
van de goederen. De winkelploeg staat in voor een kwa-
liteitsvolle dienstverlening naar de klanten toe en draagt 
zorg voor onze winkelpunten.”
 
Hebben jullie nog andere projecten?
Isabelle: “In december 2019 hebben we een project rond 
herbruikbare bekers opgestart. Maar door de corona is dit 
stilgevallen. Maar van zodra het terug toegelaten is, kunnen 
er herbruikbare bekers ontleend worden voor allerlei eve-
nementen. We hebben ook onze inboedelservice. Mensen 
kunnen bij ons terecht om inboedels af te halen, om huizen 
leeg te maken eigenlijk. Wij gaan de inboedel ophalen en 

de woning wordt borstelschoon achtergelaten. 

Wat is het duurste item van de winkel?
Gulizar: “Vorige maand hebben we een vaas van 600 euro 
verkocht! Dat was toch even schrikken… Met alle kring-
winkels samen hebben we een veilingsite voor zo’n schat-
ten: www.uwkringding.be. Daardoor bereiken we een veel 
ruimer publiek die daarop kan bieden. Dat doen we vooral 
met waardevolle goederen waarvan we denken dat ze op 
de veilingsite meer zullen opbrengen dan in de winkel.”

Kunnen jullie een leuke anekdote vertellen omtrent een 
binnengebracht artikel?
Isabelle: “Mensen vergeten soms waar ze hun geld verstopt 
hebben. Soms bellen mensen de dag na het binnenbren-
gen om te vragen of we nog eens willen kijken in een kast 
omdat er geld achtergebleven is in de onderste schuif. Een 
oude dame vroeg zo eens een koffiezetapparaat terug. Een 
kennis van haar had deze binnen gebracht, maar deze zat 
nog vol geld.”
Gulizar: “Soms krijgen we materialen binnen waarvan we 
absoluut niet weten waarvoor het dient. Maar gelukkig weet 
de klant dit wel en zo leren we elke dag nog een beetje bij.”

Hoeveel percent van hetgeen je binnen krijgt, krijg je op-
nieuw verkocht?
Isabelle: “Toch zo’n 56 %! Daar zijn we best tevreden mee. 
Dit betekent toch een hele hoop voorwerpen die niet op de 
afvalberg terecht komen. Heel soms gebeurt het zelfs dat 
eenzelfde product nogmaals binnen komt. En hangt onze 
prijs er zelfs nog op…”

Hebben jullie veel vaste klanten?
Gulizar: “Ja hoor. We hebben zeker ons vast publiek, som-
mige dagelijks, andere wekelijks of maandelijks. De dage-
lijkse klanten staan soms al van voor 10 u. te wachten aan 
de poort, klaar om alweer op zoek te gaan naar iets unieks.”

De Kringwinkel Zuid-Oost-Vlaanderen,  
Alexandre-Louis Vanhovestraat 14, 055 38 58 78
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52E GROTE PRIJS ACTUELE 
TEKENKUNST EVEN UITGESTELD

CC De Ververij organiseert dit jaar de 52e editie van ‘Ronse 
Drawing Prize’, een wedstrijd die focust op de autonome he-
dendaagse tekenkunst. De wedstrijd geniet een sterke ar-
tistieke uitstraling en een groeiende aandacht in de Vlaamse 
beeldende kunstenwereld. Dit heeft ongetwijfeld te maken 
met een grote belangstelling voor de autonome tekenkunst, 
maar eveneens met de gerichte en eigentijdse promo, het 
authentiek concept, de bijzondere tentoonstellingsruimte én 
vooral met de selectie van juryleden met een eigenzinnige 
expertise en een sterk gewicht in de kunstensector. De jury 
bestaat uit Mark Manders, Pjeroo Roobjee, Philippe Van Cau-
teren, Rinus Van De Velde en Anne-Mie Van Kerckhoven.

Deze tentoonstelling had normaal plaatsgevonden van  
5 december tot 10 januari, maar wordt wegens coronamaat-
regelen uitgesteld naar het voorjaar van 2021.

Momenteel zijn de medewerkers van de dienst Cultuur vol-
op in overleg met de juryleden om nieuwe data te prikken 
voor indiening van de werken, jurering en tentoonstelling. 
Zij hopen deze zo snel mogelijk te kunnen meedelen.  
De laatste updates kan je steeds terugvinden via  
www.ronse.be/nl/cc-de-ververij of  
www.facebook.com/CCDeVerverij.

In het kader van de geplande finissage op zondag 10 ja-
nuari organiseert CC De Ververij het interactief concert 
‘DRAWING BAXX’S’ en de vertoning van de film ‘The Vil-
lagers’ van kunstenaar Rinus Van de Velde. Ondanks het 
feit dat de tentoonstelling uitgeteld wordt, blijven bei-
de evenementen voorlopig wel op de agenda staan. De 
toegang is gratis, maar reserveer vooraf je ticket via  
webshopronse.recreatex.be. 

DRAWING BAXX’s 
Zondag 10 januari om 14 u. 
Een muzikaal tekenconcert voor kinderen en  
volwassenen gecomponeerd door het publiek!

Visuele partituren zijn een fascinerend fenomeen binnen de 
hedendaagse muziek. Ze kenden een grote bloei in de jaren 
’50 en ’60 toen componisten als Iannis Xenakis en Cornelius 

Cardew zochten naar ‘andere’ manieren dan het traditione-
le notenschrift om muziek en klank te noteren, zoals lijnen, 
kleuren, vormen of teksten.

Contrabassist Kristof Roseeuw kwam in zijn muzikale loop-
baan regelmatig in contact met grafische partituren. Op 
vraag van Muziekcentrum de Bijloke ontwikkelde hij voor het 
tekenfestival Drawing Days DRAWING BASSES. Dit is een 
tekenconcert waarbij het publiek zelf grafische partituren 
tekent, die uitgevoerd worden door drie contrabassisten. 

The Villagers  
Zondag 10 januari 
Film van Rinus Van de Velde,  
met introductie door de kunstenaar 

Rinus Van de Velde is vooral bekend van zijn grootschali-
ge houtskooltekeningen, maar evolueerde sterk naar een 
‘totaal kunstenaar’. Hij combineert tekeningen, sculpturen, 
installaties en ook film, waarbij de spanning tussen fictie en 
realiteit steeds centraal staat. 

Als belangrijk onderdeel van zijn kunstenaarspraktijk bouwt 
Van de Velde in zijn studio levensgrote decors uit hout en kar-
ton. Deze decors fotografeert hij om de afbeelding vervol-
gens te transformeren naar zijn karakteristieke zwart-witte 
houtskooltekeningen. Een proces waarin details en kleuren 
verloren gingen, waardoor de kunstenaar op zoek ging naar 
nieuwe manieren om zijn decors te presenteren. Geïnspi-
reerd door een documentaire van André Breton begon hij de 
decors te scannen met een camera, daardoor presenteerden 
ze nieuwe narratieven. 

In ‘The Villagers’ volgt Van de Velde het leven van een reeks 
personages in een klein dorpje. Enkel verbonden door hun 
locatie, vertelt ieder personage zijn eigen verhaal. De rea-
listische productie contrasteert met de duidelijk geconstru-
eerde, geabstraheerde decors en de fictieve personages die 
worden gespeeld door Rinus Van de Velde zelf, zijn assis-
tenten en vrienden, geen van allen professionele acteurs. Dit 
benadrukt de spanning tussen fictie en realiteit en geeft het 
narratief een centrale plaats.

Meer info: CC De Ververij, info@ccdeververij.be,  
055 23 28 01
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EEN VERPLICHT CONFORMITEITS-
ATTEST VOOR NIEUWE  
VERHURINGEN 

Woonkwaliteit een prioriteit
De stad Ronse beschikt over een groot percentage oudere 
woningen. Veel van deze woningen worden verhuurd, maar 
de kwaliteit beantwoordt niet altijd aan de vereiste normen 
van een veilige en gezonde huurwoning. Het verplichten van 
het conformiteitsattest voor huurwoningen kan de woning-
kwaliteit van het huurpatrimonium verbeteren.  

Het conformiteitsattest biedt voordelen voor zowel ver-
huurder als huurder. Bij de zoektocht naar een huurder kan 
de eigenaar het attest als een troef uitspelen. Een kandi-
daat-huurder krijgt met het officiële kwaliteitslabel de ga-
rantie dat de woning geschikt is om in te wonen.

Het verplicht conformiteitsattest
Wat is een conformiteitsattest?
Het attest bewijst dat de woning voldoet aan de minimale 
normen van veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit. 
Wie maakt het conformiteitsattest op?
Een erkende woningcontroleur van de stad Ronse of Wo-
nen-Vlaanderen inspecteert de woning aan de hand van 
een technisch verslag dat alle mogelijke kwaliteitsgebreken 
opsomt. Bij een gunstig verslag reikt de burgemeester een 
conformiteitsattest uit.
Wat vind je allemaal terug op het document?
De geldigheidsduur van het attest. Het attest is 10 jaar geldig 
maar in sommige gevallen, bv. bij aanwezigheid van vocht 
kan het attest ook na 3 jaar vervallen. Verder lees je er ook 
de beoordeling van het onderzoek, het aantal toegelaten 
bewoners en of de woning voldoet aan de rookmelders-
verplichting.
Hoe aanvragen en wat kost het?
Je kan het conformiteitsattest gratis bekomen via het aan-
vraagformulier op www.ronse.be of via het Loket Omgeving. 

De gefaseerde invoering
Welke woningen?
1.  woningen gelegen in het afgebakend kleinstedelijk ge-
bied van Ronse.
2.  alle woningen die in de periode van 2 jaar voorafgaand 
aan de verhuring op het gemeentelijk leegstandsregister 
hebben gestaan.
3.  alle woningen waarvoor in de periode van 5 jaar voor-
afgaand aan de verhuring een omgevingsvergunning voor 
het opdelen van het pand in meerdere woongelegenheden 
werd afgeleverd.

Gefaseerde invoering?
Voor de woningen gelegen in het kleinstedelijk gebied (komt 
ongeveer overeen met het centrum, toegangswegen en 
dichtbevolkte buurten) worden volgende woningen on-
derworpen aan een verplicht conformiteitsattest bij nieuwe 
verhuringen vanaf 1 januari 2021:

De boete? 
Er is een belasting verschuldigd door de eigenaar of ver-
huurder van de woning die niet beschikt over een geldig 
conformiteitsattest 6 maanden na het verstrijken van de 
termijn die ingaat de dag waarop hij moest beschikken over 
een geldig conformiteitsattest.

Voorbeeld: Een woning met kadastraal bouwjaar 1940 ge-
legen in de Spinstersstraat, zal verhuurd worden vanaf 2 
februari 2021. De verhuurder moet een geldig conformiteits- 
attest kunnen voorleggen ten laatste vóór 2 augustus 2021.

Meer info: Loket Omgeving,  
huisvesting@ronse.be, 055 23 27 70

Kadastraal bouwjaar  
van de huurwoning

Conformiteitsattest  
verplicht in

voor 1946 2021

voor 1956 2022

voor 1973 2023

voor 1984 2024

voor 1995 2025

voor 2006 2026

vanaf 2006 2027

K O R T  N I E U W SK O R T  N I E U W S

Keuken

2

1

4

3
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TWEE APPARTEMENTEN TE KOOP 
RESIDENTIE DE WEYNGAARD

Heb je interesse in de aankoop van een sociale woning of een 
sociaal appartement? Dan heeft De Nieuwe Haard misschien 
wel wat jij zoekt. Er zijn nog twee appartementen te koop, één 
in de Wijnstraat met 1 slaapkamer en één in de Kegelkaai met 3 
slaapkamers. Beide appartementen hebben elk een dakterras 
en een berging in de kelder. Ook een parkeerplaats is inbegre-
pen in de prijs. 

Eens ingeschreven bij de Nieuwe Haard geniet je van een 
gunsttarief 6% btw en krijg je 25% korting. 
Op www.denieuwehaard.be/Ik-wil-kopen vind je de volledige 
weg van inschrijving tot toewijzing.

Heb je interesse of nog wat meer informatie nodig, dan kan je 
De Nieuwe Haard bereiken op het nummer 055 21 73 94 of via 
info@denieuwehaard.be. 

IVLA ZET IN OP VERPLAATSBARE 
CAMERA’S TEGEN SLUIKSTORT
Heel wat steden en gemeenten spannen zich al jaren in 
om sluikstort en zwerfvuil in te perken. Ondanks de tal-
rijke sensibiliseringscampagnes en opruimacties blijft 
een kleine minderheid zich toch nog bezondigen aan 
sluikstorten. Met name op de glasbolsites wordt er nog 
te vaak sluikstort en zwerfvuil vastgesteld.

Daarom schakelt IVLA een versnelling hoger. In samen-
werking met de stad Ronse zal IVLA voortaan handha-
ven door het inzetten van verplaatsbare camera’s. Dat 
laat toe om die plaatsen die sluikstortgevoelig zijn beter 
in de gaten te houden en indien nodig effectief te kunnen 
optreden tegen overtreders. Een boete voor het achter-
laten van sluikstort kan oplopen tot 350 euro.

In 2017 ondertekende Ronse het burgemeestersconvenant, 
waarmee de stad de klimaatambitie aanging om 40% CO2 te 
besparen tegen 2030. Het gebruik van hernieuwbare energie 
voor de eigen stadsgebouwen is daarbij één van de voorziene 
acties. De stad koopt al sinds 2009 100% groene stroom aan 
voor de stedelijke gebouwen maar wou nog een stap verder 
gaan en zelf de groene stroom ter plaatse produceren. Zo 
werden er de voorbije jaren zonnepanelen geplaatst op het 
stadhuis, CC De Ververij, sporthal ‘t Rosco, het zwembad en 
de Botaniek. Dit wordt stelselmatig uitgebreid. 

In 2020 werd volop werk gemaakt om de waterwinningen 
van de stad te voorzien van zonnepanelen. De stad is eige-
naar van 4 waterwinningen die 24 uur per dag, 7 dagen per 
week water oppompen dat verkocht en verdeeld wordt via 
het drinkwaternet van Farys.

Dit vereist heel wat energie die voortaan voor een deel via 
zonnepanelen zal opgewekt worden. 

Op de waterwinning Ronsemeers zijn de zonnepanelen reeds 
in werking sinds dit najaar. Bij deze installatie wordt gewerkt 
met een terugdraaiende teller. Bij de waterwinningen Tribu-
ry en Paillartcamp komt een grotere installatie die ongeveer 
telkens de helft van het verbruik zal dekken. De nieuwe zon-
nepanelen worden opgesteld naast de waterwinningen en 
beschikken over de modernste technologie om zoveel mo-
gelijk energie op te wekken. 
Door het gebruik van zonnepanelen wordt de energie op een 
meer ecologisch verantwoorde manier opgewekt en zorgen 
de installaties na de terugverdientijd voor een financiële 
winst voor de stad.

ZONNEPANELEN BIJ WATERWINNING

Sluikstorten is strafbaar. 
Hou het netjes aan de glasbol.

Deze 
glascontainer 

ziet u.  
LAAT HIER NIETS ACHTER.
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W I N T E R L I C H TW I N T E R L I C H T

PERSONAL SHOPPER
Zaterdag 19 december van 10 tot 13 u.

Ben je toe aan een nieuw paar schoenen, een kleedje of 
een nieuw kostuum en wil je hiervoor samen met Kadèr 
Gürbüz of Udo op stap? Dat kan! Dit jaar is er opnieuw de 
eindejaarsactie “Personal Shopper” en zullen 4 winnaars 
geloot worden: 1 man, 1 vrouw, 1 tienerjongen en 1 tiener-
meisje (van 10 t.e.m. 18 jaar). Elke winnaar krijgt hierbij 
een cheque van € 250, geschonken door UNIZO en de 
Unie der Handelaars, om de gepaste outfit te kopen.

Lijkt je dit een leuk cadeau voor jezelf, een familie-
lid, een collega of een vriend(in)? Schrijf je dan nu in via  
www.ronse.be. Inschrijven kan tot en met 15 december. 
De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd. 
Veel succes!

SPAARKAARTACTIE:  
SHOP IN RONSE EN WIN!
Koop, spaar en win één van de Ronsese cadeaucheques. 
Koop je tussen 30 november en 31 december bij één van 
de deelnemende handelszaken voor minimum € 5, dan 
krijg je één stempel op je spaarkaart. Als je 10 stempels 
verzameld hebt, kan je de spaarkaart deponeren in één 
van de wedstrijdboxen bij de deelnemende handelaars 
of in de verzamelbox die opgesteld staat in de inkomhal 
van het stadhuis. Je kan ook stempels verzamelen bij de 
deelnemende marktkramers op de wekelijkse woensdag- 
en zaterdagmarkt. De spaarkaarten moeten uiterlijk op 
woensdag 6 januari 2021 ingediend worden.

Op vrijdag 8 januari 2021 om 14 u. worden de winnaars 
geloot in het stadhuis. De prijzenpot bestaat uit 2 waar-
debonnen van € 250 geschonken door de Unie der Han-
delaars en UNIZO, één waardebon van € 150, één van  
€ 100 en 10 waardebonnen van € 50. Enkele lokale han-
delaars schenken een bon van € 50 van hun eigen zaak, 
net zoals enkele marktkramers. De deelnemende hande-
laars en marktkramers vind je op www.ronse.be. De win-
naars worden persoonlijk op de hoogte gebracht.

DE KERSTMAN OP BEZOEK
Zaterdag 19 december, van 14 tot 18 u. 

De Kerstman komt op bezoek! Je kan gratis meerijden in 
zijn koets met paarden en je krijgt een suikerwafel cadeau 
zolang de voorraad strekt. Er zal sfeermuziek voorzien zijn 
in de winkelstraten. Of laat op het Fr. Rooseveltplein een 
foto nemen van je kinderen rond een gezellig kampvuur 
samen met de kerstman. De foto’s kan je direct mee naar 
huis nemen. 

SPROOKJES ENZO 
PIETRO CHIARENZA 'SNEEUW!'
Zaterdag 19 december - 15 u. - familievoorstelling 1,5+ 
Een witte wintervoorstelling voor de allerkleinsten

‘Sneeuw!’ is een fabelachtige interactieve voorstelling 
voor peuters en kleuters van 1,5 tot 3 jaar. Met weinig 
woorden en sterke beelden vol muziek en kleuren ademt 
de voorstelling de sfeer van het verre Noorden, stil en 
sprookjesachtig. Zet gauw je muts op, trek je sjaal en 
wanten aan en kom er lekker bij, dan gaan we samen op 
avontuur!

Locatie: Wolvestraat 37, 9600 Ronse 
Prijs: € 8 volwassene - € 6 kind  
(korting voor inwoners Ronse met VT-pas cat. 1 en 2) 
Tickets: webshopronse.recreatex.be, 
info@ccdeververij.be of 055 23 28 01
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W I N T E R L I C H TW I N T E R L I C H T
CHARLIE CHAPLIN 'CITY LIGHTS' 
& PIANOMUZIEK DOOR HILDE NASH
Zondag 20 december - 17 u. - stille film

'City Lights' is een Amerikaanse stille film uit 1931 van en 
met acteur/regisseur Charlie Chaplin. In deze beroemde 
film speelt Chaplin een vagebond die verliefd wordt op 
een arme, blinde bloemenverkoopster die via allerhande 
baantjes probeert om geld te verzamelen voor een oog-
operatie. 'City Lights' is komisch, hartverwarmend en 
volgens velen Chaplins meesterwerk, onder meer dankzij 
een sublieme, ontroerende slotscène! Met Virginia Cher-
rill in de rol van het blinde meisje en Harry Myers als dron-
ken miljonair.

Hilde Nash zal de stille film begeleiden met live piano! Nash 
speelt wekelijks live piano-improvisaties in Cinematek te 
Brussel, aan Bozar, maar daarnaast speelt ze ook o.a. in 
Flagey Studio 5, Cinema Zuid en in KASK Cinema. 

Locatie: Wolvestraat 37, 9600 Ronse
Gratis toegang. Reservatie verplicht.
Tickets: webshopronse.recreatex.be, 
info@ccdeververij.be of 055 23 28 01

EINDEJAAR CORONABON

Deze coronaperiode is een moeilijke tijd voor iedereen. 
Niet in het minst voor de lokale handelaars en horeca-uit-
baters. Je kan hen echter steunen door de aankoop van één 
of meerdere Eindejaar Coronabonnen. Maar je profiteert 
ook zelf! Je koopt deze bon aan voor € 50, maar je krijgt er 
€ 10 extra shopplezier bij dat door de stad Ronse bijgepast 
wordt. Zo wint iedereen: jij én de lokale handelaar of hore-
ca-uitbater. Deze bonnen kan je aankopen om jezelf eens 
te verwennen of kan je schenken als cadeau. Nog tot 15 
januari 2021 kan je deze bonnen aankopen bij jouw favorie-
te winkel, restaurant of café via www.shoppeninronse.be.  
Op deze website vind je ook de lijst met deelnemende 
handelszaken en horeca-uitbaters. De Eindejaar Corona-
bon blijft 1 jaar geldig. Bedrijven die deze bonnen aanko-
pen als eindejaarsgeschenk voor hun personeelsleden, 
kunnen een onkostennota bekomen.

KOOP LOKAAL, EET LOKAAL: OOK 
DE RONSESE HORECAZAKEN ZIJN 
ER VOOR JOU!

“Samen zijn we sterk”, dat is de boodschap die de Ronse-
se horecazaken willen overbrengen tijdens deze moeilijke 
tijden. Samen willen ze het beste van zichzelf geven om jou 
tijdens de eindejaarsdagen te verwennen. Nu de feestda-
gen naderen, willen we allemaal een lekkere maaltijd ser-
veren en soms is het leuk om jezelf en jouw familieleden 
te verrassen met dat ietsje meer. En dat is wat de lokale 
horecazaken jou kunnen bieden! 

Zij hebben zich verenigd onder de naam HOERA! en wer-
ken aan een gezamenlijke Facebookpagina en Instagram- 
account om hun aanbod bekend te maken. Door zich 
te verenigen, zullen de horeca-uitbaters gezamenlijke  
acties organiseren en naar elkaar doorverwijzen. 

Je kan nu reeds de website www.shoppeninronse.be raad-
plegen om alle horecazaken terug te vinden, evenals de link 
naar hun Facebookpagina en website. Je kan er hun menu 
raadplegen en ook meteen zien of deze zaak voorziet in 
take-away. Steun de lokale horeca-uitbaters en koop een 
Eindejaar Coronabon op www.shoppeninronse.be.

WINTERLICHT IN DONKERE DAGEN!

Iedereen heeft wel eens wat last van die donkere dagen tij-
dens de winterperiode. Een beetje extra licht zien, voelen of 
ervaren kan dan wonderen doen en je energiepeil de hoogte 
injagen. Je wordt er vrolijk van en vooral, je kan er zo van 
genieten. Maar het coronavirus en de lockdown zetten dit 
jaar toch wel een extra domper op de eindejaarsvreugde. En 
net daarom moet elk extra licht zorgen voor verbondenheid. 

Donkere dagen vragen aldus om gezelligheid en de stad 
Ronse geeft alvast het goede voorbeeld. De centrumstraten 
in de stad werden net voorzien van nieuwe kerstverlichting. 
De feestelijke, sfeerverhogende verlichting, in allerlei vor-
men hangend boven de straten, draagt daar zeker aan bij. En 
het stadsbestuur wil ook met lampionnen op verschillende 
plaatsen in de stad de sombere dagen opvrolijken. Dit posi-
tief beeld is nodig…  Nu de dagen korter worden en sociaal 
contact sterk beperkt is, kan licht helpen om de komende 
periode en de strenge maatregelen door te komen.  

€ 60

steun de horeca

in onze stad Ronse

i.s.m. Unie der Handelaars van Ronse
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B I B L I O T H E E KB I B L I O T H E E K

DE BIB…  
MEER DAN BOEKEN ALLEEN
Deze slogan van de bib werd niet voor niets gekozen. Be-
halve boeken stelt de bib namelijk nog een heleboel andere 
collecties en diensten ter beschikking van de klant. Gaande 
van vertelplaten, dvd’s, cd’s en spelmateriaal over een he-
leboel digitale diensten en collecties. De bib lijst graag haar 
digitale aanbod voor jou op!

Mijn bibliotheek
Op ronse.bibliotheek.be/ vind je een overzicht van alle ma-
terialen die de bibliotheek in haar bezit heeft, alsook het 
reglement, de uitleenvoorwaarden, de activiteiten en slui-
tingsdagen. Het is zeer interessant om een ‘Mijn Biblio-
theek’-account aan te maken. Zo kan je van thuis uit alle 
materialen verlengen, reserveren of beheren. Op die manier 
vermijd je boetes en behoud je het overzicht over de materi-
alen die je geleend hebt. 

Online databanken
De bibliotheek is geabonneerd op verschillende online da-
tabanken: kranten- en tijdschriftenartikels, recensies, au-
teursinformatie, actuele dossiers over hoofdpunten uit het 
nieuws, digitale en geactualiseerde encyclopedieën voor 
verschillende leeftijden… Dit uitgebreid digitaal archief is 
alleen in de bibliotheek raadpleegbaar, met uitzondering 
van het Gopress Krantenarchief waar je via jouw ‘Mijn Bi-
bliotheek’-account ook thuis toegang toe hebt. 

Bieblo
In de bib staat een boom, maar niet zomaar een boom. Het 
is de Biebloboom! Deze boom geeft kinderen tussen 6 en 11 
jaar advies over boeken die hen op het lijf geschreven zijn. 
Ze selecteren hun leeftijd en swipen vervolgens hun favo-
riete thema’s naar de goede kant. Zo krijgen ze een selectie 
te zien van boeken die op dat moment beschikbaar zijn in 
de bib én die aansluiten bij hun interesses. Bereid je bezoek 
voor en probeer de tool uit via deze link: 
bieblo.be/#/ronse/ronse. 

Mijn leestipper
Zin in een goed boek, maar je kan niet kiezen? Dan is Mijn 
Leestipper zeker iets voor jou! Deze dienst tipt boeken naar 
je eigen smaak en voorkeur, recht uit de Nederlandstalige 
fictiecollectie. Elke maand adviseert Mijn Leestipper vol-
wassen lezers verschillende fictieboeken. Om je te leren 
kennen, maakt Mijn Leestipper gebruik van je leenhistoriek 
en je leesprofiel.

E-readers en Cloud Library
De bib beschikt over verschillende e-readers, maar je kan 
ook e-boeken lenen op je eigen toestel (smartphone, ta-
blet, PC of e-reader). Je kan 2 e-boeken lenen, 2 e-boeken 
reserveren en elk e-boek maximaal 6 weken houden. Geen 
boetes, geen zorgen: een e-boek verdwijnt na de uitleen-
termijn vanzelf van je toestel. Meld je aan op het cloud-
Library-platform en leen meteen jouw eerste e-boek. Meer 
info vind je op ronse.bibliotheek.be/e-boeken.

NIEUWS UIT DE BIB
Sommige leners hebben wellicht al gemerkt dat de leeszaal 
momenteel een make-over krijgt! Ook verklapt de bib graag 
dat er in het voorjaar van 2021 een overstap zal gebeuren 
naar zelfuitleen. Lenen van boeken en andere materialen, 
terug inleveren en betalingen zullen vanaf dan door de bi-
bliotheekklanten zélf kunnen gebeuren. De bibliotheekme-
dewerkers blijven uiteraard beschikbaar voor al je zoek- en 
informatievragen. Je hoort binnenkort meer over dit project!
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SPORTSPORT

NIEUW ZWEMTRAJECT  
IN ‘T ROSCO
Leren zwemmen blijft voor zowel kinderen als volwassenen 
zeer belangrijk. Hoe eerder een kind veilig is in het water, 
hoe beter. Het ene kind leert echter sneller zwemmen dan 
het andere. Daarom gaat vanaf januari in ’t Rosco het nieuwe 
zwemtraject van start. Maar wat houdt dit precies in?

Peuterzwemmen (kinderen van 2 tot 4 jaar) 
De eerste stap om kindjes vertrouwd te maken met het zwem-
bad is het peuterzwemmen. Hierbij raken de kinderen spelen-
derwijs bekend met zwemmen. Als ouder zwem je gewoon 
mee en het water is meestal iets warmer zodat de kindjes niet 
te veel afkoelen.

Testdag 
De volgende stap is dan watergewenning en het leren zwem-
men. Omdat elk kind anders is, wordt van start gegaan met 
een testmoment, waarbij de lesgevers bepalen in welke groep 
jouw kind terecht komt. Zo krijgt elk kind les op zijn of haar 
niveau en wordt het beste resultaat behaald. 

De kinderen worden ingedeeld in volgende groepen:

1. Waterwennen (vanaf 4 jaar): hierbij wordt vooral rond de in-
dividuele bouwstenen van hoofd, ledematen en romp gewerkt. 
Dit is nodig om de omgeving van het water goed te leren ken-
nen. Er wordt ernaar gestreefd om via de Fred-brevet reeks de 
zwembrevetjes van eendje, zeepaardje en pinguïn te behalen. 

2. Leren Overleven (na het behalen van het brevet ‘Pingu-
in’): in deze fase wordt gewerkt rond coördinatie, evenwicht 
en verplaatsing in het water. Het einddoel in deze fase is de 
kinderen kantveilig te maken en via de brevetten zeehond en 
waterschildpad het eindbrevet dolfijn te halen.

3. Leren Zwemmen (na het behalen van het brevet ‘Dolfijn’ of 
vanaf 6 jaar): Als laatste fase starten de kinderen in de aan-
sluitende zwemlessen. Tijdens 3 weken geven gediplomeerde 
lesgevers 8 lessen (3 maal per week). Er wordt gestreefd naar 
het behalen van het eerste afstandsbrevet van 25 m.  

Inschrijven 
Inschrijven voor het peuterzwemmen of voor de testdag 
kan vanaf zondag 13 december om 9 u. via de webshop:  
webshopronse.recreatex.be

Kostprijs van het testmoment is € 5. Onmiddellijk na de test 
wordt meegedeeld in welke groep de kinderen worden in-
gedeeld. De ouders krijgen de uren en data van de lessen en 
kunnen de lessen afrekenen aan de kassa. 

Prijs 
Peuterzwemmen, watergewenning en het leren zwemmen:
• RONSE VTP1: € 50 
• RONSE VTP2: € 83 
• RONSE BASISTARIEF: € 90 
• NIET-RONSE: € 100 

Lesmomenten
• Peuterzwemmen: zaterdag van 9 tot 9.45 u. 

8 lessen van 40' (kind + 1 ouder in het water)
• Waterwennen: zaterdag van 10 tot 10.45 u.  

8 lessen van 45’ 
• Leren Overleven: zaterdag van 11 tot 11.45 u.  

8 lessen van 45’
• Leren Zwemmen: maandag, dinsdag en donderdag van 

16.30 tot 17.15 u. (groep 1) en van 17.15 tot 18 u. (groep 2)  
8 lessen van 45’ (3 keer per week). 

Meer info: dienst sport, sport@ronse.be, 055 23 28 90

B I B L I O T H E E KB I B L I O T H E E K
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> WORDEN VERWACHT VOORJAAR 2021 <

PODIUMKUNSTEN
Het Zesde Metaal - Ataneres Ensemble - An Pierlé Quartet - Mira Bryssinck
Guido Belcanto - Jiraan - Guy Swinnen - SKaGeN - Zemlinsky Quartet - Donder 
Kapitein Winokio - Daan Hugaert - concert Cypriaan De Rore - Lokale Helden - …

TENTOONSTELLINGEN
Kristof Van Heeschvelde - Ronse Drawing Prize - Week van de Amateurkunsten

> INFO < Ontdek het programma op www.ccdeververij.be

Of volg ons via         en        . Je kan je via de site ook inschrijven voor de nieuwsbrief.



KUNSTACADEMIEKUNSTACADEMIE

OCTOPUS JE MEE? 
In de Kunstacademie Vlaamse Ardennen heerst een bruisende 
activiteit op woensdagmiddag en zaterdagochtend. Kinde-
ren tussen 6 en 8 jaar ontdekken er de wereld van klank en 
kleur, vertellen verhalen, bewegen en maken pareltjes van 
kunstwerken. En dat alles in de domeinoverschrijdende Oc-
topus-lessen!

Van Kunstenbad naar Octopus
In 2012 startte het pilootproject ‘Kunstenbad’’ aan de Kunst-
academie. ‘Kunstenbad’ is een onderzoek vanuit het depar-
tement Onderwijs naar domeinoverschrijdende initiatielessen 
voor jonge kinderen. In deze lessen komen de domeinen beeld, 
muziek, woord en dans evenwaardig aan bod. Kinderen worden 
ondergedompeld in een kunstenbad. Alles vloeit er door elkaar. 
Jonge kinderen maken immers in hun spontane expressie geen 
onderscheid tussen de verschillende kunstvormen. 

Gedreven leerkrachten zetten hun pedagogische en artistieke 
talenten in om een kunstenbad op poten te zetten. Ze dopen de 
domeinoverschrijdende lessen om in ‘Octopus’. Ondertussen 
is de visie achter het pilootproject verankerd in het nieuwe 
decreet voor Deeltijds Kunstonderwijs (2018). Het team aan 
de Kunstacademie is fors uitgebreid en de Octopus-klassen 
zijn goed gevuld!

Artistiek pedagogische visie
De opgebouwde expertise binnen de Kunstacademie vond 
ook weerklank buiten de schoolmuren. In 2019 verleenden 
drie proefpiloten hun medewerking aan een internationaal 
congres i.s.m. Ghent University. Zij deelden hun ervaringen 
met collega’s uit verschillende landen. 

Kinderen vanaf de start een brede artistieke kijk meegeven is 
een prioriteit voor de Kunstacademie. Creatieve openheid en 
verwondering zijn kernwaarden die in het artistiek pedagogisch 
project ingeschreven zijn. Zo wordt het spontaan kunstenaar-
schap in elk kind gekoesterd.   

Spelen en leren
Het vertrekpunt in Octopus is de leefwereld en de verbeelding 
van de kinderen. Door te exploreren verwerven ze spelen-
derwijs heel wat algemene, artistieke en technische vaar-
digheden. Bovendien maken de kinderen na de tweejarige 
ontdekkingstocht een meer bewuste en gemotiveerde keuze 
voor één bepaalde of meerdere kunstvormen.

Variatie op een thema
 Sommige kinderen ontwikkelen op jonge leeftijd al een dui-
delijke voorkeur. Zij kunnen aansluiten in Octopus-dans, Oc-
topus-beeld of Octopus-muziek (deze variant voorlopig enkel 
in Kluisbergen). Zo kunnen leerlingen die er bijvoorbeeld van 
dromen een ballerina te worden hun eerste danstechnieken 
verwerven in Octopus-dans. 

Maar ook de domeinen beeld, theater en muziek vloeien binnen 
in de lessen. Via wederzijdse inspiratie worden competenties 
en vaardigheden getraind die een meerwaarde zullen zijn in 
de domeinspecifieke vervolgopleiding. Octopus vormt een 
vruchtbare voedingsbodem voor de levenslange artistieke 
ontwikkeling van elk kind!

Kunstacademie Vlaamse Ardennen,  
kunstacademie@ronse.be, 055 23 28 85,  
www.kunstacademievlaamseardennen.be

Wat doe je in de Octopus les?

Charlotte: muziek leren
Flinn: en spelletjes doen
Charlotte: een beetje muziek doen
Flinn: dat heb je al gezegd he
Charlotte: piano doen
Flinn: een paar kleurdingen
Charlotte: en soms verstopt de juf dingetjes 
en dan moeten we die zoeken
Flinn: en ook nog iets knutselen
Charlotte: en ook een beetje tekenen
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KORT NIEUWSKORT NIEUWS

DE BOMMELS EN RONSE LATEN ELKAAR  
NIET LOS...

De Bommelsfeesten zijn een jaarlijks volksfeest in Ronse. Op de eerste 
maandag na Driekoningen is Ronse in handen van de Koning en Koningin 
van de Bommels. Dit koningspaar is dan drie dagen "baas" over de stad 
en ontvangt de stadssleutel van de burgemeester. Naar aanleiding van 
COVID-19 en alle genomen maatregelen is het momenteel niet mogelijk 
de traditionele Bommelsfeesten te laten plaatsvinden.

Naast de gekende avondstoet, die jaarlijks duizenden mensen naar 
het centrum van de stad lokt, zal er ook geen ochtendstoet door de 
straten van Ronse trekken. Corona haalt eveneens een streep door het 
grootschalige vuurwerk op zaterdagavond.

De Stedelijke Raad der Bommels is druk bezig creatieve manieren te 
bedenken om toch een Bommelssaus te gieten over de stad. Maar hoe 
en wat veilig is, wordt momenteel volop onderzocht samen met Bom-
melsverenigingen en in samenspraak met de uitbaters van de horeca. 
De komende weken hoor je meer over de plannen...

INZAMELEN ZWERFVUIL
Zwerfvuil en sluikstort zorgen voor veel 
ergernis. Het trekt ongedierte aan en het 
opruimen kost handenvol geld. Boven-
dien is zwerfvuil slecht voor de natuur, 
mens en dier. Het kan de bodem en wa-
terlopen vervuilen en dieren eten het op 
of raken erin verstrikt. 

Er zijn tal van manieren om afval op een 
correcte manier te verwijderen. Er is de 
selectieve ophaling aan huis en voor an-
dere afvalsoorten kan je terecht op het 
recyclagepark. Afval achterlaten op het 
openbaar domein is verboden, evenals 
het deponeren ervan aan glasbollen of 
naast een volle vuilnisbak. Gooi je afval 
daarom altijd in een openbare vuilnisbak 
of neem het mee naar huis. 

Vanuit de stad werden reeds verschillen-
de initiatieven ondernomen om de zwerf-
vuilproblematiek aan te pakken, o.a. 
het inzetten van camera’s. Wie betrapt 
wordt op sluikstorten of het achterlaten 
van zwerfvuil, krijgt een boete van 150 
euro, vermeerderd met de kosten voor 
de verwijdering. 
Wie zwerfvuil of sluikstort opmerkt, 
kan dit steeds doorgeven aan de Tech-
nische Dienst van de stad. Wil je graag 
zelf meehelpen met het opruimen van 
zwerfvuil, dan kan je bij de stad terecht 
voor afvalzakken, handschoenen en een 
afvalgrijper.

Meer info: Technische Dienst,  
055 23 27 58, td@ronse.be 

IS JOUW FINANCIELE SITUATIE  VERANDERD 
DOOR COVID-19? 
De Federale en Vlaamse regering hebben budgetten vrijgemaakt om toe 
te laten aan de OCMW’s om noodzakelijke hulpverlening toe te kennen 
aan de meest kwetsbare bevolkingsgroepen die getroffen zijn door de 
crisis. Het lokaal bestuur van Ronse heeft daarom een kader uitgewerkt 
om de meest kwetsbare doelgroepen te ondersteunen door financiële 
steun en in te zetten op digitaliseren voor kinderen in het secundair 
onderwijs en studenten hogeschool.

Is jouw situatie veranderd door COVID-19? Heb je het moeilijk om jouw 
rekeningen te betalen en vraag je je af of je in aanmerking komt voor 
deze subsidie? Download de brochure op 
www.ronse.be/nl/nieuws/steun-tijdens-corona-het-ocmw
of contacteer één van volgende medewerkers van het Sociaal Huis:
• Anthony Delmeire – anthony.delmeire@ronse.be - 055 23 28 36
• Jeroen Van Hoecke - Jeroen.VanHoecke@ronse.be - 055 23 28 50
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START AANLEG FIETSSNELWEG F421

In samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen 
wordt de fietssnelweg F421 aangelegd die Ronse zal 
doorkruisen van Ellezelles tot Russeignies. De werken 
zijn reeds gestart voor het stuk fietssnelweg op de oude 
spoorwegbedding tussen de Engelsenlaan en de grens 
met Russeignies (ca. 2 km). Dit stuk wordt uitgevoerd in 
een 4m-brede asfaltverharding en op de kruispunten met 
Klijpestraat en Paillartcamp worden verkeersplateaus 
aangelegd. Halverwege het tracé worden picknickbanken 
met een fietsenstalling ingericht én de fietssnelweg wordt 
over de volledige lengte verlicht.

Er werd gestart op het kruispunt Engelsenlaan-Door-
niksesteenweg dat ook zal heringericht worden om het 
fietsveiliger te maken. Deze werken zullen afgerond zijn 
tegen eind december. Daarna schuiven de werken gelei-
delijk op richting Russeignies. Het einde is voorzien tegen 
de zomer van 2021. De werken worden uitgevoerd door 
aannemer nv De Vriese. 

Voor deze realisatie investeert de provincie Oost-Vlaan-
deren ruim 770.000 euro, waarvan 193.000 euro gesub-
sidieerd wordt door het Fietsfonds van de Vlaamse Over-
heid en 362.500 euro door het Europese Interreg-project 
‘Eurocyclo’. De stad Ronse stond in voor de verwerving 
van de gronden. 

Deze fietssnelweg maakt deel uit van een Europees net-
werk van EuroVelo-routes. De provincie en de stad wer-
ken samen met verschillende partners binnen het Inter-
reg-project ‘Eurocyclo’ om de EuroVelo5-route, die van 
Londen naar Brindisi zal lopen, te realiseren. Tegen eind 
2022 zullen fietsers Ronse van oost naar west vlot kunnen 
doorkruisen, grotendeels op vrijliggende fietspaden. 

RENOVATIEADVIES

Plannen om te verbouwen? De renovatieadviseur komt 
gratis aan huis!

Iedereen die ooit een huis gerenoveerd heeft, weet dat er 
een heleboel moeilijke beslissingen te nemen zijn. Hoe 
maak je je woning energiezuinig? Is zonne-energie iets 
voor jou? De renovatieadviseur van het Steunpunt Duur-
zaam Wonen en Bouwen helpt je om je verbouwing op een 
duurzame manier aan te pakken. De adviseur spreekt met 
jou af op de werf. Zo krijg je advies op maat, gemakkelijk, 
objectief en betrouwbaar.

Anderhalf uur renovatieadvies is volledig gratis. De stad 
Ronse en het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen 
nemen de volledige kost op zich. Surf naar www.bouwwijs.
be/renovatieadvies en vul er je aanvraag in. Een adviseur 
neemt contact met je op voor een afspraak. Kies je voor 
nieuwbouw? Dan geeft het Steunpunt graag advies op 
kantoor. Meer info op www.bouwwijs.be/bouwadvies. 
Ook voor vragen rond duurzaam bouwen en verbouwen 
kan je terecht bij het Steunpunt: 
dubo@oost-vlaanderen.be of via 09 267 78 07.

Online tool ‘mijn warm huis’
Via de online tool ‘mijn warm huis’ kan je zelf berekenen 
hoe energiezuinig je huis is. Beantwoord enkele eenvou-
dige vragen, de tool doet de rest. Een gepersonaliseerd 
stappenplan geeft een overzicht van de geschatte in-
vesteringskost, de beschikbare premies en de jaarlijkse 
energie- en CO2 besparing.
Meer info op www.bouwwijs.be/mijnwarmhuis.

Meer info: Mobiliteit & Duurzaamheid,  
duurzaamheid@ronse.be, mobiliteit@ronse.be,  
055 23 27 53

Uw droomhuis?
Onze renovatieadviseur 
komt aan huis.

www.bouwwijs.be

De cijfers zijn gebaseerd op gemiddelde 
Oost-Vlaamse verbruiken en besparingen.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
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W O N E NW O N E N

TEAM ROND RONSE WERKT VERDER 
AAN MOBILITEIT, NATUUR EN 
LANDSCHAP IN DE REGIO

Nieuwe inspraakperiode voor burgers begin 2021
Het afgelopen jaar zocht Team Rond Ronse samen met 
gemeentebesturen, bedrijven, buurtcomités, organisaties 
en geëngageerde burgers verder naar een oplossing voor 
de mobiliteitsproblematiek in en rond Ronse. Zwaar verkeer 
dendert door het centrum van de stad en de bedrijventerrei-
nen Pont-West en Klein Frankrijk zijn niet goed ontsloten. 
Met Rond Ronse wordt werk gemaakt van een geïntegreerde 
oplossing. Er wordt dus niet alleen naar een antwoord ge-
zocht op de mobiliteits- en leefbaarheidsproblematiek in 
en rond Ronse, maar er wordt via een parallel spoor bijvoor-
beeld ook onderzocht hoe bossen kunnen versterkt worden, 
met aandacht voor waardevolle erfgoedlandschappen en 
de toekomst van de landbouw in de streek.

Geef je mening!
Vanuit het Team Rond Ronse werden diverse oplossin-
gen aangereikt voor het mobiliteitsprobleem, samen met 
scenario’s om de natuur en het landschap in de streek te 
verbeteren. Alles werd gebundeld in een onderzoeksdo-
cument, een scopingnota, die afgelopen zomer een eerste 
keer kon worden ingekeken. Team Rond Ronse is nadien 

aan de slag gegaan met de verzamelde reacties en bemer-
kingen die daarop binnenkwamen en heeft een aantal van 
de verschillende mobiliteitsalternatieven geschrapt. In de 
komende maanden wordt een herwerkte versie van deze 
nota gepubliceerd. Deze tweede versie zal opnieuw ge-
koppeld worden aan een inspraakperiode voor alle burgers. 

Natuur & landschap
Team Rond Ronse werkt echter niet enkel aan oplossingen 
voor de mobiliteit en leefbaarheid. Daarnaast wordt ook ge-
zocht naar manieren om de streek, van het Kluisbos, Hotond 
tot de Koppenberg en het Muziekbos op vlak van natuur en 
landschap een nieuwe stimulans te geven. Het gaat dan 
om het uitbreiden en verbinden van de bossengordels, het 
beschermen van erfgoedlandschappen en het maximaal 
beperken van de impact op landbouwgronden. Ook deze 
zoektocht gebeurt samen met de lokale betrokkenen, ge-
meentebesturen en overheden. 

Wil je weten wanneer de tweede versie van de scopingnota 
gepubliceerd wordt en wanneer de inspraakperiode van 
start gaat? Blijf steeds op de hoogte en schrijf je in op de 
digitale nieuwsbrief via www.RondRonse.be/nieuwsbrief. 

Meer info: Team Rond Ronse, info@rondronse.be
www.rondronse.be, www.facebook.com/RondRonse
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W O N E NW O N E N

RESTAURATIE KOER DEVOS

In het oude stationskwartier van Ronse krijgen de twaalf 
vervallen arbeiderswoningen van Koer Devos weldra een 
nieuw leven als functioneel, aantrekkelijk en veilig inge-
richte wooneenheden in een karaktervolle woonsite. In 
2021 gaat de Bouwmaatschappij van de stad Ronse over 
tot de restauratie van dit beschermde 19de-eeuwse beluik.

Devoskoer in Ronse is een mooi voorbeeld van de typische 
beluiken die in de 19de en 20ste eeuw in Ronse werden 
gebouwd, als gevolg van de opkomende industrie en de 
bevolkingstoename. De site bestaat uit twaalf arbeidershui-
zen aan beide zijden van een gemeenschappelijke koer en 
is enkel toegankelijk via een kleine, overbouwde doorgang 
in de Nieuwebrugstraat.

Het beluik ontstond in 1890 en is sinds 19 juli 1994 be-
schermd als monument. Op dat moment waren de 12 huisjes 
in handen van 12 verschillende eigenaars. Tussen 2005 
en 2017 is de Bouwmaatschappij van de stad Ronse over-
gegaan tot de aankoop van deze woningen zodat er een 
algemeen plan van aanpak kon worden opgesteld voor de 
restauratie ervan. 

Er werd een beheersplan opgesteld in 2017 en vervolgens 
werd er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd  waarin ver-
schillende scenario’s van herbestemming werden geanaly-
seerd. Hieruit is gebleken dat de realisatie van koopwonin-
gen de beste optie was. Eind 2019 werd Architectenkantoor 
Bressers uit Gent aangesteld om deze site nieuw leven in te 
blazen met respect voor de grote erfgoedwaarde, steeds 
in samenspraak met het Agentschap Onroerend Erfgoed.

De originele gevelontwerpen maken van de Devoskoer iets 
uniek. Om de oorspronkelijke architecturale samenhang 
tussen de gevels opnieuw zichtbaar te maken, werd er 
geopteerd om de topgevels te restaureren en werden de 
gevelschema’s en ritmering waar nodig verbeterd. De tradi-
tionele ruimte-indeling van de originele arbeiderswoningen 
zal zo goed mogelijk bewaard blijven. Afhankelijk van welke 
kant van de gemeenschappelijke koer de woningen zich 
bevinden, hebben de ontwerpers ervoor gekozen om een 
andere indeling te hanteren. 

De woningen aan de linkerkant (1 t.e.m. 6) van de binnen-
plaats zullen een eerder atypische indeling krijgen dank-
zij hun ligging aan de 5,5 m hoge muur van het COC. De 
leefruimte en de keuken zullen zich op de eerste verdieping 
bevinden, terwijl het gelijkvloers zal bestaan uit een bureau 
of bergruimte en een slaapkamer met badkamer. Door het 

dichtbouwen van het koertje is het mogelijk om een terras 
op de eerste verdieping te realiseren en zal de leefruimte 
optisch vergroten en meer licht naar binnen halen.

De huizen rechts van de koer (7 t.e.m. 12) krijgen een tra-
ditionelere inrichting met een keuken en leefruimte op het 
gelijkvloers en een slaapkamer en badkamer op de eerste 
verdieping. Hier wordt het buitenterras op de benedenver-
dieping gerealiseerd. 

Er zullen in totaal 11 woningen komen. De gelijkvloerse 
verdieping van de vroegere woning nr.12 wordt ingericht 
als overdekte fietsenstalling en naast woning 1 wordt een 
technisch lokaal opgetrokken. De binnenplaats wordt vol-
ledig heraangelegd met kleine groenzones.

Eind dit jaar wordt de omgevingsvergunning aangevraagd 
om de werken te kunnen aanvatten in september 2021. 
Alle info over dit en andere projecten van de Bouwmaat-
schappij van de stad Ronse kan je vinden op 
www.bouwmaatschappijronse.be. Eventueel geïnteres-
seerde kopers kunnen zich nu al melden via 
info@bouwmaatschappijronse.be of 055 42 00 95.

Meer info: Bouwmaatschappij Ronse,  
info@bouwmaatschappijronse.be, 055 42 00 95, 
www.bouwmaatschappijronse.be
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ERGONOMISCH WERKEN 
Begraafplaatsen hebben een belangrijke functie. Het is een 
plek waar de band tussen overledenen en nabestaanden 
kan aangehaald worden. Ronse besteedt dan ook grote zorg 
aan deze plekken. De stad heeft een grote verantwoorde-
lijkheid bij al het werk dat er verricht wordt, niet enkel ten 
opzichte van de nabestaanden en bezoekers maar ook voor 
de veiligheid en gezondheid van de begraafplaatsmede-
werkers. Er worden niet-courante werkzaamheden gedaan 
met een unieke combinatie van psychische en fysieke be-
lasting. Om de voorbereidingen van begravingen op een 
professionele, ergonomische en veilige wijze uit te voeren, 
heeft de stad de voorbije maanden moderne hulpmiddelen 
aangekocht. 

Grafbekisting
Grafbekisting voorkomt dat de grafput tijdens het graven, 
gedurende de uitvaart en bij het afwerken van het graf na de 
uitvaart kan instorten. Dit creëert veilige omstandigheden 
voor grafdelvers, families, nabestaanden en dragers. In de 
wetgeving is vastgelegd dat iedere rechtwandige groeve 
dieper dan één meter, gestut moet worden. Wetende dat bij 
begravingen de diepte van de put steeds een meter over-
schrijdt, dient er altijd grafbekisting toegepast te worden.

Looprooster
Om een begrafenis veilig te laten verlopen en de arbeids-
omstandigheden voor en na de uitvaart te verbeteren, is het 
belangrijk om looproosters rondom het graf aan te brengen. 
Deze roosters bieden stevigheid. Eveneens worden naast-
liggende graven maximaal beschermd.

Grafafdekking
Om te voorkomen dat bezoekers in een reeds gedolven 
(open) graf vallen, wordt het graf afgedekt. Met toepas-
sing van de grafafdekking is het perfect mogelijk om een 
graf enkele dagen voor de uitvaart te delven en dit nadien 
veilig af te sluiten. 

Begraaftoestel
Een begraaftoestel is een hulpmiddel dat een kist op een 
eerbiedige, ergonomische en veilige manier in de put laat 
neerdalen. Dit toestel zorgt ervoor dat de kist mooi recht 
neerdaalt. Daarbij is slechts één persoon nodig die het 
toestel bedient. 

Grafdelfmachine
Het delven van een graf vraagt veel geduld en precisie. Tot 
voor de aankoop van de grafdelfmachine werden de gra-
ven met de hand gemaakt. Manueel een graf delven neemt 
echter veel tijd in beslag, is niet ongevaarlijk en is vooral 
zeer belastend voor de rug. Daarom heeft het bestuur een 
grafdelfmachine aangekocht. 
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De laatste jaren pleiten ouders om hun veel te vroeg ge-
boren baby als een volwaardig kind te kunnen erkennen 
en behandelen, ook op administratief vlak. Het geven van 
een voornaam en familienaam, aangifte van geboorte en 
overlijden, volwaardige begrafenis of crematie, zelfs als het 
kindje maar zeer kort geleefd heeft of zelfs doodgeboren 
is, en dit onafhankelijk van de zwangerschapsduur. 

De zogenaamde sterrenkinderen of ook vlinderkinderen ge-
noemd, worden begraven op de begraafplaats Hogerlucht 
op perk D. Die plaats was tot voor kort een troosteloos ver-
geten hoekje. Het stadsbestuur heeft besloten deze plaats 
op te waarderen als een waardige troost- en gedenkplaats 
voor ouders van levenloos geborenen.

Daarom heeft de groendienst van de stad een engeltjes-
boom uit cortenstaal laten maken. Deze boom biedt de 
ouders een mooi alternatief om hun dierbare voort te laten 
bestaan. Zij kunnen een blad aan de takken van de boom 
laten hangen voor hun overleden kind. Hierdoor krijgen her-
inneringen, hoe kort ze ook waren, voor de nabestaanden 
een prachtige plek. 

Voor de aankleding van de boom kreeg de stad creatieve 
hulp van kinderen die lessen keramiek volgen in de Kunst-
academie Vlaamse Ardennen. De boom zal aangekleed 
worden met keramiek blaadjes. Voor elk overleden onge-
boren kind zal het blad vervangen worden door een ster of 
een vlinder. 

Op de sokkel van de engeltjesboom staat volgende tekst:

STERRENKIND
VLINDERKIND

SLECHTS EVEN KIND
TOT JE MEEGING

MET DE WIND

Kinderen worden nogal gauw vergeten bij het rouwproces
Kinderen hebben hun eigen manier om met afscheid en 
verlies om te gaan. De stad Ronse heeft een speels hoekje 
in het groen ingericht. Deze plek nodigt uit om creatief om 
te gaan met elkaar en om emoties bespreekbaar te maken. 
Het blijft een serene plek waar iedereen op zijn manier en 
in alle rust kan vertoeven.

Thema’s die kinderen helpen in het rouwproces:
• Een moeilijk pad - balk: evenwicht, balanceren,  

vallen en opstaan.
• Prairie-tuin: belevingen als geur en kleur roepen  

herinneringen op.
• Nestkastjes: vogels vliegen in de wind, nieuw leven.
• Boomstambank in het groenmassief: knus stilteplekje.
• Sterrenkijker (komt later): ergens hier ver vandaan 

staat er een sterretje aan de hemel.

Meer info: Technische Dienst, td@ronse.be,  
055 23 27 58

DE ENGELTJESBOOM
EEN PLAATS VOOR BLIJVENDE HERINNERINGEN
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ONTHAAL OP AFSPRAAK VOOR 
MEER KWALITEIT
Aan het politie-onthaal kan je terecht voor tal van zaken zo-
als een aangifte doen van niet-dringende feiten, een klacht 
indienen, verdachte zaken melden, verloren voorwerpen 
afgeven… Vermijd jij hierbij ook graag lange wachtrijen? 
Word je liever meteen op de juiste manier geholpen?

Sedert 3 november kan je ook op afspraak terecht bij de lo-
kale politie Ronse. Het nieuw afsprakensysteem werkt met 
een online-boekingtool waardoor je nu zelf een afspraak 
kan vastleggen op een moment dat jou het best past. 

Een onthaal op afspraak biedt heel wat voordelen:
• Je plant zelf je afspraak op een gepast moment.
• Je krijgt voorrang en wordt meteen door de juiste  

persoon geholpen.
• Er wordt voldoende tijd voorzien zodat je jouw verhaal 

in alle rust kan doen.
• Je geniet meer privacy.
• Je weet op voorhand wat je moet meebrengen,  

zo bespaar je een extra bezoek.

In de boekingtool op www.politie.be/5427 vind je een over-
zicht van de feiten die je aan het onthaal kan aangeven. Het 
spreekt voor zich dat wanneer er een aangifte of klacht moet 
worden gedaan van feiten die een onmiddellijke reactie van 
de politie vereisen (bijvoorbeeld vaststellingen, seiningen, 
opsporingen…), het slachtoffer of de getuige onmiddellijk 
wordt geholpen, zonder afspraak.

Openingsuren
Het onthaalpunt is elke dag (7/7) open tussen 8 en 20 u. 
Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag kan je er 
terecht tussen 8 en 17 u. op afspraak en na 17 u. zonder 
afspraak. Hou dan wel rekening met eventuele wachttijden! 
Op vrijdag, zaterdag en zondag kan je er enkel terecht op 
afspraak. Veder blijft de politie 7 dagen op 7 en 24 uur op 
24 beschikbaar voor dringende bijstand (via 101).

Hoe maak je een afspraak?
Via de boekingtool op www.politie.be/5427 kan je aandui-
den welk feit je wenst aan te geven. Je krijgt een overzicht 
van de beschikbare data en tijdstippen, waarna je je keuze 
kan maken. Je krijgt een bevestiging per e-mail samen 
met een woordje uitleg over de documenten of zaken die je 
dient mee te brengen. Via deze mail kan je ook je afspraak 
annuleren of wijzigen. Beschik je niet over internet of lukt 
het niet een afspraak te boeken via de website? Dan kan je  
hiervoor tijdens de kantooruren terecht bij het onthaalpunt 
via 055 33 70 33. 

Let op, het maken van een afspraak staat niet gelijk aan 
het doen van een aangifte. Dat wil zeggen dat de politie 
op basis van de ingevulde gegevens geen onderzoek kan 
starten. Wanneer je niet komt opdagen, gebeurt er verder 
niets met de gegevens die je hebt ingevuld. 

Police-on-web
Voor een aantal feiten hoef je niet naar het commissariaat te 
gaan maar kan je de aangifte doen via www.police-on-web.
be. Dit kan bijvoorbeeld voor een bromfiets- of fietsdief-
stal, winkeldiefstal, beschadigingen en grafitti. Je kan daar 
trouwens ook je vakantietoezicht aanvragen, of je alarm- of 
camerasysteem aanmelden.

Meer info: Politie Ronse, Politiekegevangenenstraat 14,  
pz.ronse@police.belgium.eu, 055 33 70 33
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Nukerkeplein 9, 9681 Maarkedal (Nukerke).

Openingsuren stadhuis Ronse

Elke werkdag van 8.30 tot 12 u.  
Woensdag van 13.30 tot 16 u. 

Dienst Burgerzaken is ook  
open elke tweede en vierde 

zaterdag van 9.30 tot 11.30 u. 

In juli en augustus: 
woensdagnamiddag gesloten

Uit zorg voor een beter 
leefmilieu wordt INzicht 
gedrukt op FSC®-papier 
dat gewonnen wordt uit 

duurzaam beheerde bossen.

# RONSE TEGEN CORONA 

Wist je dat je een ‘Ronse mondmasker’ kan aankopen 
bij Toerisme Ronse? Dit nieuwe mondmasker is te koop 
voor 5 euro in het belevingscentrum in de Hoge Mote of op  
www.visitronse.be. 

Het ‘Ronse mondmasker’ is een mooi stoffen kwaliteits-
mondmasker in navy blauw met het Ronses logo erop ge-
borduurd. Het masker is zeer makkelijk in gebruik, je kan 
het op een veilige manier vlotjes aan- en uitdoen en het 
is aanpasbaar achter de oren. Je kan ze verkrijgen in drie 
maten: S, M en L. Twijfel je over de juiste maat? Dan kan je 
via een handige maattabel op www.visitronse.be de maat 
makkelijk bepalen. 

De dienst Toerisme lanceert daarbij ook graag een oproep 
om jullie originele foto’s met het ‘Ronse mondmasker’ te 
posten en te delen op sociale media. Gebruik daarvoor 
#ronsetegencorona.

Meer info: Toerisme Ronse, 055 23 28 16,   
toerisme@ronse.be, www.visitronse.be

MONDMASKERPLICHT IN RONSE

Sinds 20 oktober is het in Oost-Vlaanderen verplicht altijd 
een mondmasker op zak te hebben. Dit draag je op drukke 
plaatsen of wanneer je de nodige afstand niet kan bewa-
ren. Daarnaast is het in Ronse verplicht een mondmasker te 
dragen (ouder dan 12 jaar):

• Als voetganger in de bebouwde kom van Ronse. 
• In alle openbare gebouwen: stadhuis, bibliotheek, 

sporthal, CC De Ververij, Hoge Mote...
• Bij een bezoek aan het recyclagepark.
• Tijdens de wekelijkse markt. 
• In alle winkels.
• In het station en op het openbaar vervoer.
• Bij een bezoek aan de horeca (indien open).  

Aan tafel mag het mondmasker af.

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

P O L I T I EP O L I T I E

W I S T  J E  D A TW I S T  J E  D A T
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