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Beste inwoners,  

Corona update  

Dankzij het naleven van de strenge coronamaatregelen en de lockdown van de voorbije weken is het  
aantal besmettingen fors gedaald en de druk op de ziekenhuizen verminderd. De tweede golf is al 
een tijdje achter ons. Dankjewel! Toch is dit geen reden om de teugels te vieren. Integendeel. Het 
aantal besmettingen is wel stabiel, maar de daling is de voorbije dagen wat gestopt. Ik doe dan ook 
een warme oproep om de regels te blijven naleven.  

Ook in Ronse blijven alle huidige maatregelen, zoals de mondmaskerplicht in de bebouwde kom, van 
kracht. Enkel het verbod op de occasionele niet-commerciële verkoop aan huis of door middel van 
afhaal en/of levering (dat van kracht was tot en met 15 januari) wordt niet verlengd. Uiteraard 
blijven de algemene regels wat betreft afstand houden, samenscholingen en 1 nauw contact gelden. 
Dit betekent dat bij een actie bovenop het gezin 1 extra persoon mag uitgenodigd worden om te 
helpen met de bereiding of het klaarmaken en dat de bedeling buiten met max. 4 kan gebeuren.  

Ondertussen is er gelukkig licht aan het eind van de tunnel: de vaccinaties. Het is een enorme 
opdracht die ons voor organisatorisch en logistieke uitdagen plaatst. De lokale besturen zetten alle 
zeilen bij om dit tot een goed einde te brengen op een manier die het voor de burgers zo makkelijk 
mogelijk maakt. Toch zal ook hier van iedereen een inspanning gevraagd worden. Verderop leest u 
wat dit voor Ronse en omliggende steden en gemeenten betekent. Maar eerst geven we 
traditiegetrouw graag een overzicht van de situatie in het ziekenhuis en onze rusthuizen. 

Situatie in ziekenhuis en woonzorgcentra 

Dr. Ghillemijn, hoofdarts AZ Glorieux : “In het ziekenhuis van Ronse hebben we een stabiel lage 
bezetting op onze Covid-afdeling. Sinds midden december wijzigen onze cijfers nauwelijks en is de 
uitstroom quasi gelijk aan de instroom. We hopen natuurlijk dat er geen derde golf op ons afkomt. 
We kijken ook uit naar het moment waarop onze medewerkers kunnen gevaccineerd worden. Dit 
kan voor hen een groot verschil betekenen. Hopelijk kan dit de komende weken.” 

Tom Aelbrecht, directeur WZC De Linde : “In het WZC De Linde staan de eerste vaccinaties gepland. 
Maandag 18 januari krijgen onze bewoners hun eerste spuitje. De tweede inenting wordt voorzien op 
8 februari. Voor de personeelsleden is het nog even wachten tot 1 en 22 februari. Maar mogelijks 



kan dit ook wat vroeger. Deze vaccinaties zijn hopelijk het begin van betere tijd. We hopen dan ook 
om na de tweede vaccinatie van de bewoners de bezoekersregeling wat te kunnen versoepelen. 
Momenteel blijft de huidige regeling echter behouden.” 

Wim Wijballie, directeur WZC Hogerlucht : “WZC Hogerlucht is tot op vandaag gespaard gebleven 
van een tweede uitbraak. Inmiddels werden alle bewoners reeds een eerste keer gevaccineerd op 
maandag 11 januari. Iedereen stelt het goed. De 2e dosis van het vaccin volgt op maandag 1 februari. 
De medewerkers krijgen hun eerste vaccin op zondag 24 januari. Drie weken later, op zondag 14 
februari, volgt dan de 2e dosis. De bezoekregeling blijft verder lopen zoals ze nu is: 1 vaste bezoeker 
op kamer en het overige bezoek via de babbelbox. Dit versoepelt ten vroegste vanaf 15 februari. 
Maar betere tijden zijn dus in zicht!”  

Vaccinatiestrategie 

Nu de levering van de vaccins tegen het Covid-virus op gang komt, kunnen we stilaan dromen van 
meer normale tijden, waarin we onze vrijheid terugkrijgen. De Eerstelijnszones (ELZ) in Vlaanderen 
staan mee in voor de organisatie en coördinatie van de vaccinatiecampagnes.  In overleg tussen de 9 
burgemeesters en de Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen werd beslist dat er een vaccinatiecentrum 
komt in Ronse (COC) en één in Oudenaarde (de Qubus). 

Bij de keuze van de centra is er rekening gehouden met de locatie binnen het werkingsgebied, 
nabijheid en de capaciteit. Alle +18-jarigen van de Vlaamse Ardennen zullen in één van beide 
vaccinatiecentra het vaccin krijgen. Welke gemeente naar welk centrum zal moeten gaan, moet nog 
bepaald worden. Voor Ronsenaars zal dit uiteraard  het vaccinatiecentrum in Ronse zijn. Kwetsbare 
personen en personen die zich omwille van medische redenen niet kunnen verplaatsen naar het 
vaccinatiecentrum zullen thuis gevaccineerd worden.  

We doen er alles aan om het vaccinatiecentrum tijdig klaar te krijgen en alles vlot te laten verlopen. 
Deze centra moeten voldoen aan een reeks eisen en  moeten operationeel zijn tegen 15 februari. De 
komende weken wordt dan ook hard gewerkt aan de opbouw en de voorbereiding. Het streefdoel 
voor de start van de vaccinaties is begin maart.  

Wie vanaf maart in aanmerking komt voor een vaccinatie, ontvangt hiervoor een schriftelijke 
oproepingsbrief met een code. Daarmee kan u zich digitaal of telefonisch registeren. Indien dag of  
uur niet passen kan een andere afspraak worden geregeld. Uiteraard hangt alles af van de 
beschikbaarheid en de levering van de vaccins.  

  >> Volgorde 

Op dit moment draait de vaccinatie van bewoners en personeel in woonzorgcentra op volle toeren. 
Eind januari komt het ziekenhuispersoneel aan bod. Huisartsen, bewoners en personeel van andere 
collectieve zorgvoorzieningen worden vanaf februari gevaccineerd. Vanaf maart start de vaccinatie 
van 65-plussers en risicopatiënten. Vanaf april komen de mensen met een essentieel beroep aan 
bod. Als alles vlot verloopt zou iedereen die ouder is dan 18 jaar de kans moeten gekregen hebben 
gevaccineerd te zijn tegen eind juni. 

  >> Oproep vrijwilligers 

Om de twee centra te bemannen is er heel wat personeel nodig. Dit zal in samenwerking gebeuren 
met de Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen en het COVID-19 team. Mensen die zich willen engageren 
(studenten, gepensioneerden, mensen met een medische achtergrond, …) kunnen zich als vrijwilliger 
opgeven om mee te werken in het vaccinatiecentrum. Zij kunnen nu al contact opnemen met de 
Eerstelijnszone via het aanmeldingsformulier op www.vaccinatievlaamseardennen.be  

http://www.vaccinatievlaamseardennen.be/


Nog niet helemaal overtuigd? Wil je meer informatie hoe zo een vaccinatie verloopt? Die informatie 
kan je vinden op de website www.laatjevaccineren.be.  Ik doe in elk geval een warme oproep aan 
iedereen om zich te laten inenten.  Zo beschermen we onszelf en de anderen. 

Handhaving door politie Ronse 

De lokale politie blijft toezien op het naleven van de coronamaatregelen en op het respecteren van 
de quarantainemaatregelen. Uiteraard is de politie nog steeds beschikbaar voor andere zaken. Sinds 
kort kan je bij Politie Ronse trouwens op afspraak terecht wanneer je een aangifte of klacht wenst in 
te dienen. Dit kan snel, makkelijk en is corona-proof! Het vermijdt immers wachtrijen aan het loket. 
Voor dringende zaken of interventies kan je nog steeds zonder afspraak bij de politie terecht. Meer 
info vind je op de website van de politie: https://www.politie.be/5427/nieuws/onthaal-op-afspraak  

Blijf praten! 

Het is een moeilijke tijd voor heel wat mensen. De hele Corona-situatie brengt een pak zorgen met 
zich mee. En dat in een tijd dat een groot stuk van onze vertrouwde contacten zijn weggevallen. 
Want onderschat het niet: al die kleine gesprekken doen deugd… collega’s onder elkaar, met klanten, 
met vrienden of familie. Ze helpen je verder en verlichten je zorgen.  

Voel je je slecht in je vel? Blijf praten met mensen in je omgeving. Kan je sommige dingen niet aan 
hen kwijt? Praat dan anoniem met een hulpverlener via volgende hulplijnen: Tele-Onthaal, 1712, 
Awel, Nupraatikerover, Zelfmoordlijn, Druglijn en Stop it Now! Meer info op www.hulplijnen.be.   

 

Uw burgemeester, 

Luc Dupont 

 

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).  

Anderstalige informatie : https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info.  
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