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GESPOT
STRAATVOETBAL IN RONSE:
OOK VOOR MEISJES!
Eind oktober werd op de Da Vinci Campus van Ronse de aftrap
gegeven van de derde voorronde van de Soccer Sisters Cup.
Dit is het allereerste straatvoetbaltoernooi in Vlaanderen waar
enkel meisjes de panna’s scoren. En in Ronse zit heel wat talent. Vier meisjes uit Ronse voetbalden zichzelf naar de finale
en namen het op tegen de winnaressen van de voorrondes uit
Antwerpen en Vilvoorde. De nationale finale vond plaats op 6
november in Park Spoor Noord in Antwerpen.
Binnen de categorie van de jongste speelsters (U15) mochten Cara Waelkens en Mathilde De Vriendt Ronse vertegenwoordigen in deze finale. En dat deden ze met overtuiging. Ze
gingen in Antwerpen met de overwinning aan de haal. Binnen
de categorie U19 veroverde het duo Rania Benahmed en Leïla
Zahaf een plekje in de finale. Ze werden allen uitgeroepen tot
trotse ‘Soccer Sisters’.
De Soccer Sisters Cup vloeit voort uit de online fictiereeks PANNA waarin vier meisjes hun plaats opeisen binnen de - voornamelijk door jongens gedomineerde - straatvoetbalscene. In
de fictiereeks volg je Afi, Tina, Mary en Zizou die samen trainen
voor een straatvoetbaltoernooi. Met de Soccer Sisters Cup wil
Telenet ook in het echte leven meisjes met een voorliefde voor
(straat)voetbal aanmoedigen hun passie te volgen. En dat is in
Ronse alvast gelukt!
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INTERVIEW

ALDIA & ZEELANDIA, MEESTERS IN FRUIT
Er beweegt wat in de industriezone Klein Frankrijk. In de
vroegere gebouwen van het kledingbedrijf Carodel is heel
wat bedrijvigheid te bespeuren. Op de gevel prijkt alvast
een nieuwe naam : Zeelandia. Binnenin wordt druk gewerkt
om een nieuwe fabriek voor fruitverwerking te installeren.
Binnen enkele weken neemt “Aldia” er immers zijn intrek.
Aldia is een fruitverwerkingsbedrijf gespecialiseerd in de
productie en commercialisering van premium glazuren,
fruitvullingen en jams. Aldia werd opgericht door de familie
Thienpont in 1924 in Oudenaarde en begon aanvankelijk met
de verwerking van fruit uit eigen boomgaarden. Dankzij meer
dan 100 jaar ervaring, een uniek hightech productieproces
en continue investeringen in mensen en technologie zijn ze
nu één van de marktleiders. Door de continue groei van het
bedrijf was het tijd voor een verhuis… naar Ronse.
Het bedrijf werd 10 jaar geleden door Zeelandia overgenomen, maar Aldia bestaat nog steeds. De Zeelandia Groep,
een Nederlandse groep uit Zeeland, is een internationale
producent van ingrediënten voor brood- en banketbakkerijen. In totaal werken er bij Zeelandia ruim 3.200 mensen,
in zo’n 25 fabrieken verspreid over 31 landen.

In België zijn er drie vestigingen: Aldia (Ronse), Zeelandia
(Wommelgem) en Wouters (Lokeren). Inzicht sprak met
Delputte Stefaan, reeds 17 jaar plantmanager van Aldia en
Peter van der Wielen, directeur supply chain fruit binnen
Zeelandia.
Wat is de missie van Zeelandia?
Peter: “Onze missie is ‘Wij helpen bakkers succesvol bakken!’ We ontwikkelen producten van fruitproducten tot
poederproducten en elke bakker is de klant die we willen
bedienen. Zowel de kleine bakker om de hoek als industriële bakkerijen. Zij hebben een heel ander speelveld, maar
het is wel heel leuk om met beiden zaken te kunnen doen.
Samen met onze klanten zijn wij steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden in de wereld van brood en banket. Door
anders te denken, bieden we inventieve oplossingen om
bakkers succesvoller te maken. We inspireren onze klanten
met hoogwaardige ingrediënten en manieren om beter te
bakken en te verkopen.”
En wat doet Aldia precies?
Peter: “Allerlei bereidingen met fruit…. Onbewerkt fruit en
suikers verwerken we tot fruitvullingen, glazuren en jams.
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De producten in de categorie fruit van Zeelandia worden
naast België ook in Tsjechie en het VK geproduceerd. Al
deze producten zijn gemaakt van hoogwaardige ingrediënten. Fruitbereidingen worden verwerkt op basis van fruit dat
specifiek is geselecteerd op hun goede kwaliteit en smaak,
maar ook op specifieke variëteiten en regio's. Het fruit komt
van zo dichtbij mogelijk, maar soms ook van over de hele
wereld, wordt hier verwerkt en gaat terug naar alle delen
van de wereld. Alles moet perfect verwerkbaar zijn én mooi
ogen. Deze worden dan gebruikt in taarten, cakes, koekjes.”
Stefaan: “Bij ons gaat het erom dat een kers nog steeds
een mooie kers is op het eindproduct nadat die best wel een
lange weg heeft afgelegd. Onze knowhow zit er hem in om
deze kers zo mooi mogelijk te houden tot in het afgewerkt
product. Dat is eigenlijk onze sterkte. En al onze producten
worden kant en klaar geleverd om door de klant verbruikt te
worden. De verpakkingen gaan van 15 gr. tot 1.000 kg. Zo
produceren we voor onder andere zorginstellingen de kleine
porties confituur, zonder suiker of met suikervervangers.”
Waarom verhuizen jullie van Oudenaarde naar Ronse?
Stefaan: “Na 100 jaar verhuizen we inderdaad naar Ronse,
omdat we op zoek waren naar een locatie waar we verder
kunnen werken aan de toekomst van dit bedrijf. Vooral wat
uitbreiding betreft, de fabriek in Oudenaarde ligt in een
residentiële zone en daar konden we dus niet uitbreiden.
De infrastructuur is ook volledig aan vernieuwing toe. We
werken daar in drie verschillende gebouwen en dat werkt
niet efficiënt. Daardoor moesten we beslissen gezien er
enige tijdsdruk meespeelde.”

Stefaan Delputte

Momenteel wordt hier nog niets geproduceerd?
Stefaan: “Neen, we plannen de verhuis in begin 2022 over
een periode van vier maanden. We hopen tegen april 2022
hier operationeel te zijn. Maar we kunnen de productie natuurlijk niet stilleggen, de verhuis zal gefaseerd verlopen.
Gelukkig zijn we voor onze werking niet echt seizoensgebonden. Wanneer er fruit geoogst wordt, worden veel zaken
ingevroren. Voor heel wat van onze producten vertrekken
wij vanuit diepvriesproducten. We hebben verschillende
pieken doorheen het jaar, zoals Chinees Nieuwjaar of de
Ramadan, alles moet op tijd naar het buitenland.”
Peter: “We hebben zo’n 200 recepten, buiten de verschillende verpakkingen die we maken, en die zijn vaak ook
klantspecifiek. Dus wij kunnen onmogelijk op voorhand
voorzien wie wat wanneer wilt. Daarom produceren wij dus
ook heel vaak op order. Van iedere lijn die in Oudenaarde
stopgezet wordt, moeten we zeker voldoende voorraad
hebben. We kunnen het niet maken dat er tijdelijk geen carré
confituurkes te verkrijgen zijn. (lacht)”
Jullie zijn nu volop bezig de productielijnen hier aan het
inrichten?
Stefaan: “Klopt, de kookketels worden momenteel geplaatst. De voorbereidende lijn wordt hier helemaal nieuw
gebouwd. Dus tot en met het koken van het fruit is alles
nieuw. Alle andere infrastructuur zoals de afwerklijnen,
vullen, verpakken enz. komt over van Oudenaarde.”

Peter: “We vonden dit 15-jarige mooie pand dat we volop
aan het ombouwen zijn tot een echte fabriek. Gelegen op
een industriezone met goede bereikbaarheid via de N60 en
de toekomstige fietssnelweg. We hebben van in het begin
reeds een heel goed contact met het lokaal bestuur, we
kregen heel wat hulp om hier voet aan de grond te krijgen.
Bij de keuze van de locatie was het superbelangrijk dat ons
personeel mee kon. Ons bedrijf telt zo’n 60 werknemers.
En aangezien Ronse goed bereikbaar is komen de meeste
werknemers van Oudenaarde gelukkig mee naar hier. Een
klein deel van de mensen heeft anders besloten en zal de
toekomst buiten Zeelandia verder zetten. Maar iedereen
heeft de mogelijkheid gekregen om mee te gaan.”
Hierdoor wordt er ook tewerkstelling gecreëerd in Ronse?
Stefaan: “Zeker en vast! We hebben eind oktober een jobdag gehouden, waarbij we reeds 8 nieuwe werknemers mogen verwelkomen. Een heel deel daarvan zijn Ronsenaars.
Die werken nu nog even in Oudenaarde alvorens ze hier aan
het werk kunnen.”

Wat is jullie best verkochte product? Waar halen jullie de
meeste omzet uit?
Stefaan: “Confituren en fruitvullingen, vooral de vullingen
dan. Hiervoor zullen hier in Ronse binnenkort duizenden
tonnen fruit verwerkt worden. We willen groeien naar 10.000
ton… dat is de route! Ongeveer 1/3 blijft in België, 2/3 is
voor export. Zeelandia is echt een netwerk van fabrieken en
verkooppunten om het product overal verdeeld te krijgen.
Zeelandia investeert sterk, momenteel zijn ze volop aan het
uitbreiden in Rusland en China.”
Is er veel concurrentie in België?
Stefaan: “We hebben zo’n 4 à 5 concurrenten op wereldniveau. In ons marktsegment zijn we in België wel de grootste.
Onze sterkte is daarbij echt wel de kwaliteit en de looks van
het afgewerkt product. Niet alleen de smaak, maar vooral
hoe het eruit ziet is enorm belangrijk. Denk maar aan het
vele mooie fruit dat op taarten ligt, die kers, die passievrucht
zien er zo mooi uit, liggen op een mooie spiegel zeg maar…
wel, wij zorgen ervoor dat deze producten gebruiksklaar zijn
voor de bakker én er top uitzien.”
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alleen de kwaliteit moet goed zijn, maar ook de bron waar
het vandaan komt, moet in orde zijn. Dan hebben we de
verbouwing hier, die erop gericht is om onze voetafdruk
te verlagen: LED-verlichting, nieuwe boiler met verhoogd
rendement, nieuwe isolatiepanelen voor koelruimtes en
vriezers. We hebben nu de kans om het goed te doen, dus
die grijpen we ook. Vervolgens het energieverbruik, het
nieuwe netwerk voor stroomvoorziening is geoptimaliseerd
en aldus zeer efficiënt.”
Stefaan: “Dit bovenop alles wat we al deden zoals afvalscheiding, herbruikbare verpakkingen, herbestemmingen,
geen plastic omverpakking meer maar enkel nog kartonnen
dozen. We verpakken heel veel in blik, want blik kan eindeloos gerecycleerd worden. Blik is een fantastisch product,
een fantastische manier van verpakken, heel efficiënt en
dus zeer duurzaam.”

Peter: “Onze producten moeten er niet alleen goed uitzien,
maar moeten ook zeer goed verwerkbaar zijn. De confituur
mag niet uit de gebakjes lopen tijdens het bakken. Die technologie is onze core business. Confituur maken kan iedereen, maar zorgen dat ze bakvast blijft, dat is andere koek.”
Een paar jaar geleden waren er problemen met Rusland
en fruit lag toen ook gevoelig. Zijn jullie onderhevig aan
zulke spelingen op de markt?
Stefaan: Ja, wij zijn onderhevig aan al zo’n zaken: invoerrechten of landen die hun eigen fruitmarkten beschermen.
Zo zijn er in heel wat landen import- en exportbeperkingen.
Of er zijn ook al eens lokale crisissen in bepaalde landen.
Als we daar dan toch binnen geraken, wordt dat wel een heel
dure zaak. Maar toppatissiers, sterrenchefs of luxehotels
willen wel betalen voor die topproducten.”
Peter: “Wij kopen vers fruit aan, onbewerkt maar wel proper
gemaakt en wij zorgen met zo min mogelijk toevoegingen
dat het in onze producten zit. Veel van onze producten zijn
lang houdbaar, zonder conserveringsmiddelen, zonder
kunstmatige kleur- en smaakstoffen. Da’s belangrijk binnen
Zeelandia. Dit is één van de pijlers om het verantwoord te
maken. Niet alleen naar het product toe of naar de consumenten, maar ook naar onze omgeving toe, onze mensen
en iedereen om ons heen. Ook daar zie je dat het product
per definitie steeds zuiverder wordt. Zuivere productie is
een trend in de voeding.”
Hoe gaan jullie om met de trend naar meer lokale producten?
Stefaan: “Dit is voor ons als wereldspeler eerder beperkt,
ook omdat hoge eisen gesteld worden aan de selectie van
het fruit. Heel wat mensen gaan bij ons figuurlijk de wereld
af op zoek naar het beste van het beste. Mango’s komen
bijvoorbeeld uit Azie of Zuid Amerkia, afhankelijk van type
of seizoen, als het maar het beste past bij wat we nodig
hebben. Lokaal waar kan, maar kwaliteit primeert.”
En naar duurzaamheid toe, hoe groot is jullie ecologische
voetafdruk?
Peter: “Eerst en vooral is verantwoorde sourcing heel belangrijk, waar halen we onze ingrediënten vandaan. Niet

Peter van der Wielen

"Onze missie is : Wij helpen
bakkers succesvol bakken!"
Welke invloed heeft de coronacrisis gehad op jullie bedrijf?
Peter: “Alleszins een negatieve invloed want in 2020 was
er een kwart minder export. De hotelbranche in de meeste
landen lag plat, geen toeristen, geen evenementen meer.
Gelukkig bleven de mensen thuis wel allerhande koekjes
en gebakjes eten waardoor de industriële bakkerijen konden blijven draaien. Alles is zich stilaan aan het herstellen,
gelukkig maar!”
Hebben jullie nog een boodschap voor de Ronsenaars?
Peter: “Voor de Ronsenaars is het zeker interessant te weten dat dit een bedrijf is dat werk creëert. We groeien en
we investeren! Naast het product en onze voetafdruk zijn
onze mensen superbelangrijk. Dit alles vormt de basis van
ons bedrijf eigenlijk. We wilden dus bewust verhuizen naar
een plaats waar iedereen zou meekunnen. Mensen werken
bij ons gemiddeld 12-13 jaar, er zijn werknemers die al 30
jaar in dienst zijn. We zijn dan ook een familiebedrijf en dat
vinden we nog steeds heel belangrijk. We zijn al 100 jaar
één familie en daar zijn we best trots op! Wij hopen op een
lange mooie toekomst hier in Ronse.”
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GEZELLIG EINDEJAAR IN RONSE
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KL E I N E M A R K T
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kerstmarkt
dansoptredens
Ronse Winterlicht
wordt georganiseerd
de geldende
l carrousel
l muziek- &binnen
coronamaatregelen.
Meer informatie over het
programma
straatanimatie l winterwandelingen
l spaaractie
en
de huidige maatregelen
kan je vindendweilorkesten
kerstverhalen
l boomacrobaten
l op www.ronse.be

MEER INFO

•

WWW.RONSE.BE

•

PROGRAMMA KLEINE MARKT
Van vrijdag 17 tot en met zondag 19 december 2021 wordt
de Kleine Markt in Ronse omgetoverd tot een sfeervolle
kerstmarkt waar het heerlijk wandelen en snuisteren is.

VRIJDAG 17 DECEMBER

ZATERDAG 18 DECEMBER

ZONDAG 19 DECEMBER

• Kerstmarkt van 17 tot 22 u.

• Kerstmarkt van 12 tot 22 u.

• Kerstmarkt van 12 tot 19 u.

• Dansoptreden

• Dansoptredens

• Dansoptredens

• Dweilorkest

• Kerstverhalen

• Kerstverhalen

• Boomacrobaten Lyapunov
• Liselotte Van Dooren
(countrymuziek)
• Straatanimatie

• Dweilorkest

• Dweilorkest

• Boomacrobaten Lyapunov

• Firebooth

• AcaJazz (kunstacademie)
• Astrid Stockman

• Boomacrobaten
Lyapunov

• Gospelkoor PROMISE

KERSTVERHALEN IN DE PASSAGE

Zaterdag 18 en zondag 19 december, van 14 tot 17 u.

Voorlezen is leuk, gezellig én stimuleert de fantasie en
taalontwikkeling van kinderen. Een enthousiaste vrijwilliger van de bib leest in De Passage voor aan kinderen. Op
zaterdag komt Hilde Rogge langs, een verhalenvertelster
pur sang. Ze prikkelt, verwondert en vertelt met een grote naturel. Ze adoreert verhalen, omdat ze ons dichter bij
de magie brengen. Ook op zondagnamiddag komt er een
gepassioneerde verteller langs. Wie dat wordt, lees je op
www.ronse.be.

FIREBOOTH

WINTER TIME EXPERIENCE
It’s all about time, everything is about time, we are time!
Deze unieke act zal bij valavond nog meer tot de verbeelding spreken door de ledverlichting in de kostuums en de
scooters. De mystieke muziek brengt een heel speciale
sfeer met zich mee.

Zondag 19 december
Een supermobiele vuuract die alles op zijn kop zet. Je
wordt er als bezoeker namelijk de act zonder dat je het zelf
weet. Jij mag kiezen met welke vuurattributen je op de foto
gaat: een zwaard, een hoed, een paraplu… alles staat in
brand! Mister Jack zorgt er uiteraard voor dat alles veilig
verloopt en dat je een prachtige foto kan nemen.

WINTERWENS

Weinig is geweten over
deze twee mysterieuze
individuen die sierlijk
hoog boven de straten
dwalen. Misschien komen
ze van de sterren op zoek
naar een klein beetje extra
geluk? Bij het vallen van
de avond lichten hun kleren op met duizenden lichtjes die
zorgen voor een glansvolle pracht. Kom naar deze wonderlijke, onvergetelijke ontmoeting en laat je meevoeren
met hun gelukzalige en vreugdevolle stroom. Pluk je geluk(kig)!

BOOMACROBATEN LYAPUNOV

Vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 december

Lyapunov of een circuscompagnie opgericht vanuit een
passie voor koorddansen. Lyapunov of het creëren van
kunst en verwondering op hoogte. Door steeds gebruik te
maken van de kenmerken van de omgeving ontstaat er een
intrigerend web en netwerk van lijnen, een ware speeltuin
voor koorddansers. Kunst in het luchtledige, te bewonderen in het Albertpark.
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WINKELSTRATEN

ZATERDAG 18 DECEMBER

ZONDAG 19 DECEMBER

• Op de foto met de kerstman
(Franklin Rooseveltplein)

• Koopzondag

• Verwenkoets van de kerstman

• Winterwandelingen

• Winterwandelingen

KADOBON RONSE EN EXTRA
AANKOOPWAARDE!
Koop je vóór 16 januari 2022 een Kadobon Ronse van
€ 50 aan? Dan krijg je een extra bon van € 10. Deze bon
kan je aankopen bij het onthaal- en belevingscentrum
Hoge Mote of via www.ronse.be en is geldig bij alle deelnemende handelszaken.

STEUN DE LOKALE HANDEL EN WIN
MOOIE PRIJZEN!
Nog tot 31 december kan je deelnemen aan de spaarkaartactie en waardebonnen winnen! Indien je in 4 deelnemende handels-of horecazaken iets aankoopt, heb je een volle spaarkaart. Volle kaarten kan je deponeren in een doos
bij de handelaars. In januari worden de winnaars geloot.
Wees loyaal, koop lokaal!

OP DE FOTO MET DE KERSTMAN

TRIO ARIES
Klassieke muziek in CC De Ververij
Zaterdag 18 december om 20 u.

Drie jonge Belgische muzikanten, violiste Alice Van Leuven, cellist Paul Heyman en pianist Wouter Valvekens
hebben elkaar gevonden in het Trio Aries. Dit trio won in
februari 2020 de kamermuziekwedstrijd Supernova georganiseerd door radio Klara in Bozar.
CC De Ververij, Wolvestraat 37
055 23 28 01 - info@ccdeververij.be
www.ccdeververij.be - webshopronse.recreatex.be

BELEVINGSCENTRUM HOGE MOTE

Zaterdag 18 december van 14 tot 18 u.

Zaterdag 18 en zondag 19 december van 10 tot 17 u.

In een kerstchalet op het Franklin Rooseveltplein kan je
een warm drankje genieten. Kinderen kunnen ondertussen op de foto met de kerstman en krijgen hun foto onmiddellijk mee.

Ontdek in het Onthaal- en belevingscentrum meer over de
regio, de Fiertelommegang, de Sint-Hermescultus en het
textielverleden. Je vindt er ook een shop met heel wat leuke geschenkjes, de nieuwe scheurkalender en verschillende smaakdozen.

VERWENKOETS VAN DE KERSTMAN

Onthaal- en belevingscentrum Hoge Mote
de Biesestraat 2 - www.visitronse.be

Zaterdag 18 december van 14 tot 18 u.

De ‘Verwenkoets’ van de kerstman rijdt rond in het centrum
en brengt jou van de ene locatie naar de andere. Ideaal om
even uit te rusten tijdens het kerstgebeuren in de stad.

WINTERSE WANDELINGEN
Zaterdag 18 december
• Natuurwandeling met start en finish aan Villa Madonna.
• Kunstwandeling “A touch of glass”
Zondag 19 december
• Winters bezoek Villa Madonna
• Wandeling stadscentrum
Info en inschrijven via www.visitronse.be.
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KORT NIEUWS
TEC LANCEERT NIEUWE
EXPRESSBUSSEN

WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN
BEUKENLAAN

Péruwelz-Ronse en Doornik-Ronse

De wegen- en rioleringswerken zijn gestart in de Beukenlaan
en de Aatstraat. Deze werken zijn een samenwerking tussen
de stad en Aquario, zullen 150 werkdagen duren en uitgevoerd
worden door NV Wannijn uit Kluisbergen. De werken
omvatten de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel,
voetpaden en parkeerstroken en de plaatsing van nieuwe
wegverharding.

TEC heeft 9 nieuwe expressbussen gelanceerd waarvan
er 2 ook in Ronse halt houden. De E41-lijn rijdt tussen
Péruwelz en Ronse met in Ronse haltes aan het station en de
Leuzesesteenweg. Deze lijn bereikt het station van Leuzeen-Hainaut en verzekert aansluitingen naar Brussel en
Doornik. De expresslijn zorgt voor een verbinding met het
bedrijvenpark Polaris in Péruwelz en sporthal ‘t Rosco.
De E42-lijn rijdt tussen Doornik en Ronse met een halte aan
het station in Ronse. De lijn verzekert aansluitingen in het
station van Doornik naar Bergen en zorgt voor een verbinding
met het bedrijvenpark Doornik West.

De volledige Beukenlaan wordt aangepakt, evenals een
deel van de Aatstraat en de kruisingen met de Nieuwebrug-,
Poermagazijn-, Hermes Van Wynghene-, Georges Desmeten Rode Broeckstraat en Molendam. In de Beukenlaan
worden grote rioleringsbuizen geplaatst als buffering voor
regenwater. Dit is nodig om daarna de gescheiden rioleringen
van de genoemde straten op aan te sluiten.

Beide expresslijnen rijden tijdens de spitsuren (1 bus per uur)
het hele jaar door van maandag tot vrijdag. De prijs is € 5 per
traject. D.m.v. een meerrittenkaart betaal je slechts € 3,45.
Het aantrekkelijkste tarief verkrijg je met een abonnement.

GROEPSAANKOOP GROENE STROOM
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
Schrijf je in vóór 1 februari 2022
Wil je besparen op je energiefactuur en ook je steentje
bijdragen aan een beter klimaat? Doe dan mee met de
groepsaankoop voor 100% Belgische groene stroom en
aardgas van de Provincie Oost-Vlaanderen. Vorige editie
stapten ruim 35.000 consumenten over naar de winnende
leverancier en bespaarden gemiddeld 350 euro.
Schrijf je vóór 1 februari gratis en vrijblijvend in via www.
samenaankoopenergie.be. Je krijgt een persoonlijk aanbod,
berekend op jouw opgegeven verbruik. Vind je het interessant, dan kan je het aanbod accepteren. De Provincie regelt
de overstap naar je nieuwe leverancier.
Heb je geen toegang tot het internet, dan kan je op
afspraak terecht op het stadhuis bij de dienst Mobiliteit en
Duurzaamheid. Neem zeker je laatste jaarafrekening mee!

Meer info: Mobiliteit en Duurzaamheid - 055 23 27 48
duurzaamheid@ronse.be
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NIEUW VACCINATIECENTRUM
RONSE
In de Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen zijn er twee
vaccinatiecentra. Inwoners uit Ronse, Kluisbergen en
Maarkedal moeten voor hun vaccinatie naar Ronse.
Inwoners uit Oudenaarde, Gavere, Kruisem, Zwalm,
Horebeke en Wortegem-Petegem krijgen hun spuitje in
Oudenaarde. Sinds november is het vaccinatiecentrum
van COC Ronse verhuisd naar de Engelsenlaan (41).
Het gebouw ligt naast Leenbakker en achter de Krëfel
(C. Snoecklaan).
Het nieuwe vaccinatiecentrum is vlot te bereiken. Aan het
station kan je lijnbus 74 naar de César Snoecklaan nemen.
Er zijn fietsstallingen voorzien aan het vaccinatiecentrum
en er is heel wat parkeergelegenheid in de buurt.

VRIJE TIJD IN RONSE
RONSE DRAWING PRIZE
53E GROTE PRIJS ACTUELE
TEKENKUNST
CC De Ververij organiseert opnieuw de ‘Ronse
Drawing Prize’ waarbij de focus ligt op de autonome hedendaagse tekenkunst. De wedstrijd geniet
een sterke artistieke uitstraling en een groeiende
aandacht van de Vlaamse beeldende kunstenwereld. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de grote belangstelling voor de autonome tekenkunst,
maar ook met de gerichte en eigentijdse promo,
het authentiek concept, de bijzondere tentoonstellingsruimte én vooral met de aanstelling van
juryleden met een eigenzinnige expertise en een
sterk gewicht in de kunstensector.

TENTOONSTELLING
Zaterdag 4 december 2021 tot en met zondag
9 januari 2022
Expo open op woensdag, zaterdag en zondag van
14 tot 17.30 u.
Gesloten op 25 december 2021 en 1 januari 2022.
Gratis toegang.
Locatie: Wolvestraat 37
Finissage op zondag 9 januari 2022
• 15 u. ‘Drawing Basses’ - Kristof Roseeuw,
Yannick Peeters, Peter Jacquemyn: een muzikaal
tekenconcert gecomponeerd door het publiek.
• 18 u. ‘The Villagers’: film van Rinus Van de
Velde met inleiding door de kunstenaar.
Vooraf inschrijven via info@ccdeververij.be
(vanaf 15 december).

Mondmasker & Covid Safe Ticket verplicht.
Meer info: CC De Ververij, 055 23 28 01
info@ccdeververij.be
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KUNSTACADEMIE
Moet het nog gezegd? Corona had een niet te minimaliseren
impact op onze maatschappij. Ook de academies moesten
meer dan eens schakelen en zichzelf in recordtijd heruitvinden.
De Kunstacademie Vlaamse Ardennen zag hierin de kans om
via het verfrissende project Binnenste Buiten haar werking
dichter bij de mensen te brengen. Bovendien investeerde het
in een uniek aanbod met onder meer Octo+, Urban en Graffiti /
Street art. Met zowel het domeinoverschrijdende Octo+ als
het urban-verhaal staat de kunstacademie in de ruime regio
synoniem voor écht artistiek-pedagogische pionierswerk.
De nieuwste opleidingen in het aanbod zijn samen goed voor
meer dan 40 leerlingen. Verder blijft de kunstacademie inzetten op waardevolle initiatieven in het artistieke onderwijs: de
uitbreiding van Nandi voor leerlingen uit kansarme gezinnen,
Kunstkuurproject Kamoctoplus! i.s.m. met basisonderwijs
campus Sint-Antonius Ronse en immersieklassen voor anderstaligen. Zo streeft de kunstacademie naar meer toegankelijk
kunstonderwijs voor iedereen.

RECORDS
Die gedurfde keuzes vertalen zich dit schooljaar - samen met
het bestaande, kwalitatieve aanbod - in enkele recordcijfers:
maar liefst 1.800 inschrijvingen, waarvan zowat 550 nieuwe
inschrijvingen! Nooit eerder volgden meer (nieuwe) leerlingen
les aan de Kunstacademie Vlaamse Ardennen.

NIEUWE OPLEIDINGEN:
EEN SCHOT IN DE ROOS
Dat de nieuwe opleidingen aanslaan, blijkt niet alleen uit
de vele inschrijvingen: zowel de docenten als de leerlingen
verkennen gepassioneerd nieuwe creatieve horizonten. Volwassen leerlingen Octo+ proeven met volle teugen van dans,
woord, muziek en beeld.
De jongeren in Urban dans en Graffiti / street art dompelen zich
ondertussen onder in eigentijdse dans- en beeldcultuur. Als
kers op de taart mochten de jonge beeldende straatkunstenaars in september hun intrek nemen in een eigen, passend
street art atelier! Deze atelierruimte laat de leerlingen toe om,
enigszins beschut, met graffiti en straatkunsten te experimenteren. Hou de komende maanden het straatbeeld en sociale
media in het oog, want hun werk zal her en der opduiken.
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UITBREIDING DANSLAB
Domein dans is in volle ontwikkeling! Met 50% meer inschrijvingen dan vorig schooljaar breidt de dansopleiding fors uit.
In Brakel en Maarkedal is de kunstacademie een opleiding
Danslab voor kinderen vanaf 8 jaar gestart. In deze lessen maken leerlingen kennis met een vleugje acrobatie en ritmische
gymnastiek. Met de uitbreiding van Urban, naast hedendaagse
dans en klassiek kunnen leerlingen vanaf 12 jaar experimenteren met verschillende disciplines.

BLIK OP DE NABIJE TOEKOMST
Wat mag je dit schooljaar verder nog verwachten?
• 17/12 t.e.m. 19/12: leerlingen muziek en dans zorgen
voor sfeervolle momenten op verschillende locaties op
de Kerstmarkt.
• 27/01: leerlingen van de kunstacademie werken mee aan
de nationale gedichtendag.
• 19/02: een spetterende ‘Dag van de Academies’ met als
thema ‘REMAKE’. Feest met open lessen, workshops,
tentoonstellingen, bruisende optredens en gezellige meet
& greet met taart en koffie.
• 06/05 om 20 u. & 08/05 om 18 u.: S(w)inging percussion:
flitsend optreden slagwerkensemble Recup’boys en koor:
samen brengen zij een apotheose van artistieke energie.
• 07/05: Culturele Wandeling, Muziek, Beeld, Dans en
Theater op locaties in en rond het centrum van Ronse.
• 07/05: Inslag -uitslag 2022: afstuderende leerlingen
Woordkunst - Drama uit Kluisbergen spelen in zaal De
Brugzavel, Kluisbergen.
• 21/05: Inslag -uitslag 2022: afstuderende leerlingen
Woordkunst - Drama uit Brakel + Ronse spelen in CC De
Ververij, Zuidstraat, Ronse.
• 10/06 t.e.m. 24/06: Eindejaarsexpo: leerlingen Beeldende
en Audiovisuele Kunsten stellen hun creatief werk voor.
• 13/06 t.e.m. 17/06: leerlingen uit de dagscholen komen
op bezoek en proeven van het kunstaanbod in de
kunstacademie.
• 18/06: Nandi & Octopusfeest: feest voor jonge kinderen
in de kunstacademie: kinderen en ouders komen op
allerlei manieren in aanraking met kunst door optredens,
kunstenparcours en een instrumentenvoorstelling.
• 25/06: Slotconcert: afstuderende leerlingen muziek
spelen met orkest.
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IN DE KIJKER
afgelopen jaar met de "Trofee voor sportverdienste", "Jeugdtrofee voor sportverdienste" en de titel van “Sportclub van het
jaar". Omwille van het coronavirus werd het sportgala vorig
jaar geannuleerd. Daarom wordt niet enkel teruggeblikt op
sportprestaties van dit jaar, maar ook van 2020.
Deze onderscheiding bekroont de sporter, ploeg, club of
vereniging die een uitzonderlijke prestatie heeft neergezet
of sport in Ronse op een bijzondere manier in de kijker heeft
geplaatst. Een jury beslist over de uiteindelijke laureaten. Kandidaturen voor sportieve prestaties van 2020 en 2021 kunnen
ingediend worden tot 31 december 2021 via sport@ronse.be.

GEDICHTENDAG
Donderdag 27 januari 2022

Ter gelegenheid van de poëzieweek in Vlaanderen en Nederland organiseert de werkgroep ‘Gedichtendag’ samen met CC
De Ververij, de bibliotheek en de Kunstacademie opnieuw de
jaarlijkse poëtische happening “Muzen in de stad” op donderdag 27 januari 2022.
Na de digitale wandeling van de vorige editie, hoopt de werkgroep om in 2022 opnieuw een traditionele wandeling met
poëzie, muziek en mooie lichteffecten te kunnen aanbieden
aan het trouwe publiek. Er zal natuurlijk rekening gehouden
worden met de Covid-maatregelen die op dat moment van
toepassing zijn. Als thema, zowel voor de wandeling als de
wedstrijd, werd dit jaar gekozen voor het heel toepasselijke
thema “Veerkracht”.
Na de wandeling wordt de avond sfeervol en muzikaal afgesloten in CC De Ververij. De exacte invulling van deze afsluiter
wordt later bekendgemaakt. Dan worden ook de winnende
gedichten bekendgemaakt. Traditioneel zal het winnende
stadsgedicht als stoeptegel zijn plek vinden in de winkelstraten van Ronse.
Wil je de digitale gedichtenwandeling van 2021 nog eens
bekijken? Dat kan op www.ronse.be/gedichtendag-ronse.

SPORTS ON STAGE: ONLINE
Zaterdag 29 januari 2022

Nieuw: ‘Leukste sportclub van Ronse’
Sports On Stage staat steeds garant voor een boeiende avond
met muziek, spektakel, sportieve acts en spannende momenten. Dit jaar werd gekozen voor een volwaardig digitaal
alternatief. Het wordt een combinatie van een spetterende
openingsact, interviews met de kandidaten en een terugblik
op de sportieve prestaties van de voorbij twee jaar.
Nieuw dit jaar is de verkiezing van de ‘leukste sportclub van
Ronse’. Lokale sportclubs stellen zich via een videowedstrijd
op een leuke en originele manier voor. Zo kunnen ze duidelijk
maken waarom hun vereniging het gezelligst, het meest enthousiast, het warmst, het plezantst, het meest toegankelijk,
kortom het leukst is. De filmpjes worden beoordeeld door een
jury op originaliteit, kwaliteit en een mooie weergave van de
clubwerking. Wil je deze avond niet missen, kijk dan zeker op
zaterdag 29 januari om 20 u. naar de Facebookpagina van de
sportdienst. En supporter mee voor jouw favoriete kandidaat!

Zoals elk jaar organiseren de sportraad en sportdienst van het
Lokaal Bestuur Ronse eind januari het "Sportgala". Gezien
de huidige coronamaatregelen gaat op zaterdag 29 januari een online versie van ‘Sports On Stage’ door. De formule
blijft grotendeels dezelfde: De Ronsese sporters worden in de
bloemetjes gezet voor hun opmerkelijke prestatie(s) van het
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Meer info:
Sportdienst Ronse, Leuzesesteenweg 241.
055 23 28 90 - sport@ronse.be

DIENSTVERLENING
Heb je de Technische Dienst, de diensten Mobiliteit & Duurzaamheid of Omgeving nodig? Dan neem je steeds eerst
telefonisch contact op met die dienst. Heel wat dienstverlening kan gebeuren zonder dat je daarvoor naar het
stadhuis moet komen. Is een verplaatsing wel noodzakelijk,
dan zal de medewerker van de desbetreffende dienst een
afspraak voor je maken. Het heeft dus geen zin om voor
deze diensten zomaar het stadhuis binnen te lopen.
Onthaal: 055 23 27 11
Technische Dienst: 055 23 27 58
Mobiliteit en Duurzaamheid: 055 23 27 53
Omgeving: 055 23 27 70

NOG STEEDS OP AFSPRAAK
Begin 2020 verplichtte de coronacrisis het lokaal bestuur
om de dienstverlening te herbekijken. Voor corona konden
bezoekers zomaar het stadhuis binnen stappen wanneer ze
dat wilden. Nu gebeurt de dienstverlening op afspraak. Deze
manier van werken heeft ondertussen zijn nut bewezen,
zowel voor de werknemers als voor de burgers.
Veilig en efficiënt
Werken op afspraak zorgt voor meer veiligheid voor het
personeel én de burger, maar vooral ook voor efficiëntiewinst. Maak je een afspraak, dan wordt er tijd voor je gereserveerd, waardoor er geen lange wachttijden ontstaan.
Bovendien krijg je bij het vastleggen van jouw afspraak
nuttige informatie over de kostprijs, documenten die je moet
meebrengen, procedure… Deze informatie zorgt ervoor
dat je aan het loket snel en efficiënt geholpen kan worden.
Afspraak online of telefonisch
Via afspraken.ronse.be kan je zelf een afspraak vastleggen
voor de dienst Burgerzaken door eerst een keuze te maken
uit de verschillende mogelijkheden, vervolgens een datum
en uur te kiezen en je gegevens in te vullen. Alles wat je moet
weten om je bezoek aan het stadhuis voor te bereiden, kan
je lezen op het scherm. Is het voor jou niet mogelijk om de
afspraak online vast te leggen, dan kan je bellen naar het
Onthaal op het nummer 055 23 27 11. Ook voor sommige
complexere dienstverleningen (o.a. voor het loket vreemdelingenzaken) zal je eerst even moeten bellen. Deze zal je dan
ook niet terugvinden bij de keuzemogelijkheden. De medewerker moet hiervoor eerst telefonisch een aantal zaken
verifiëren, om jouw bezoek goed te kunnen voorbereiden.

Zelf online documenten of attesten aanvragen
Wist je dat je heel wat documenten online kunt aanvragen?
Dat bespaart je een rit naar het stadhuis. Via eGovFlow kan
je thuis een document, dat automatisch getekend en afgeleverd is, aanvragen en ontvangen en dit zonder tussenkomst
van een ambtenaar. Het webloket is 24/7 beschikbaar.
Enkele muisklikken volstaan om aktes, attesten en uittreksels binnen enkele seconden digitaal thuisgestuurd te
krijgen. Je hebt wel een kaartlezer nodig of de app itsme op
je smartphone. Op www.ronse.be kan je een handleiding
downloaden voor deze toepassing.
“Mijn dossier” is dan weer de online toepassing van de FOD
Binnenlandse Zaken die het mogelijk maakt je gegevens in
het Rijksregister na te kijken, fouten in je dossier te rapporteren, je contactgegevens door te geven en te checken wie
je gegevens de laatste zes maanden geraadpleegd heeft.
Je kunt er ook allerlei attesten uit het Rijksregister mee
downloaden of afdrukken, ongeacht waar je je bevindt.
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Meer info: afspraken.ronse.be
www.egovflow.be - mijndossier.rrn.fgov.be/

POLITIE
VERNIEUWD GAS-REGLEMENT
Vanaf 1 januari 2022 wordt een grondig gewijzigd GAS-reglement van kracht in Ronse. Via dit reglement kan het lokaal
bestuur overlast aanpakken. Het originele GAS-reglement
werd ingevoerd in 2005 en was aan een grondige herziening toe.
Waarvoor staat GAS?
GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sancties.
In het GAS-reglement staan bepaalde ‘kleinere’ inbreuken
i.v.m. overlast beschreven die door justitie niet (meer) vervolgd worden. Door middel van een GAS-reglement kan de
lokale politie toch een antwoord bieden op vaak hardnekkige
fenomenen. GAS-overtredingen worden in Ronse enkel
vastgesteld door de lokale politie en kunnen leiden tot een
geldboete (max. € 350), maar ook tot een bemiddeling, de
intrekking van afgeleverde vergunningen enz.
Waarom een nieuw GAS-reglement?
Sinds 2005, toen het eerste GAS-reglement werd ingevoerd, heeft de maatschappij (en de stad Ronse) heel wat
veranderingen ondergaan. Bepaalde fenomenen die nu
regelmatig voor overlast zorgen, bestonden indertijd nog
niet en konden dus ook niet via GAS aangepakt worden.
Ronse is sindsdien geëvolueerd naar een stad met veel meer
openbare parken, een volwaardige sportzone, cultuursite…
plaatsen die gevoelig zijn voor de overlastproblematiek. En
door de inbreuken thematisch te bundelen en eenvoudiger
te formuleren, is dit reglement ook veel begrijpelijker geworden.

Overzicht belangrijkste wijzigingen
en nieuwe bepalingen:
• Verlaging van de minimumleeftijd
Vanaf januari 2022 kunnen GAS-inbreuken gepleegd
door minderjarigen vanaf 14 jaar gesanctioneerd worden.
Voorheen bedroeg de minimumleeftijd 16 jaar. Er werd
jammer genoeg vastgesteld dat overlastgedrag meer en
meer gepleegd wordt door een jong(er) publiek. Minderjarige overtreders zullen altijd eerst in een bemiddelingsprocedure belanden. Pas wanneer die procedure tot niets
leidt, kan de minderjarige alsnog een geldboete krijgen.
• Lachgas
Het gebruik en bezit van lachgas met het oog op het verkrijgen van een roeseffect wordt verboden.
• Parkreglement
Om een halt toe te roepen aan storend gedrag in parkomgevingen (bv. stadstuin, Malanderpark…) werd een
apart artikel opgesteld met na te leven voorschriften in
de openbare parken en plantsoenen. Zo wordt het o.a.
verboden om de parken te doorkruisen met bromfietsen
of andere gemotoriseerde voertuigen, om na 22 u. de rust
van de omwonenden te verstoren door bv. muziek af te
spelen, te barbecueën…

"Het gebruik en bezit van
lachgas wordt verboden."

• Knalpotterreur en boomcars
In dit gewijzigde artikel wordt aan de politie de mogelijkheid gegeven om voertuigen die geluidsoverlast
veroorzaken d.m.v. aangepaste uitlaten of ingebouwde
geluidsinstallaties (boomcars) tijdelijk in beslag te nemen
om de openbare rust te herstellen.
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GASREGLEMENT
• Negeren richtlijnen politie
Het negeren van een gerechtvaardigde vraag (of bevel)
van de politie kan vanaf januari bestraft worden via GAS.
Toepassingen zijn bijvoorbeeld het weglopen bij een politiecontrole, het niet willen tonen van de identiteitskaart
enz.
• Bedelen
Er wordt een bedelverbod ingesteld in het commerciële
centrum van de stad en langsheen de grote commerciële
handelszones aan de stadsrand. Met dit verbod wil men
vooral het bedelen aangestuurd vanuit het georganiseerde
criminele milieu ontmoedigen.
• Portiekhinder
Dit artikel maakt het mogelijk om personen te sanctioneren die zich op een voor anderen hinderlijke of intimiderende wijze opstellen in openbare portieken, zoals
bv. ter hoogte van de stationsomgeving, wassalons of de
inkomhal van appartementsgebouwen.
• Betreden verlaten gebouwen
Het betreden van leegstaande gebouwen zal bestraft worden via GAS. Het gaat hier niet zozeer om het kraken van
woningen maar wel het rondhangen in verlaten gebouwen
met het oog op het plegen van vandalisme of andere zaken
die niet door de beugel kunnen.
• Winkeldiefstal
Beperkte winkeldiefstallen worden door het parket niet als
prioriteit gezien en dus vaak ook niet meer vervolgd. De
opname van winkeldiefstal in het GAS-reglement maakt
een einde aan deze straffeloosheid.
• Sluikstorten
Sluikstorten blijft de meest voorkomende GAS-inbreuk.
Nieuw is dat nu ook het sluikstorten op privédomein verboden wordt. Voordien kon enkel geverbaliseerd worden
bij sluikstort op het openbaar domein.
• Overgroei van struiken, bomen en beplanting
Het woekeren van hagen, bomen, struiken over de perceelsgrenzen is één van de grootste oorzaken van buurtconflicten. Ronsenaars die nalatig blijven in het onderhoud van hun tuin of grond zullen via GAS gesanctioneerd
kunnen worden.

Is dit niet allemaal wat te streng?
De lokale politie heeft op geen enkele manier de intentie om
het sociale leven in de stad stil te leggen door (te) streng
op te treden aan de hand van dit GAS-reglement. De politie
zal m.a.w. altijd optreden met gezond verstand. Een inbreuk
hoeft niet per se tot een GAS-boete te leiden. Het staat de
politie vrij om overtreders een waarschuwing te geven of
louter de inbreuk te doen ophouden indien er geen sprake is
van opzet of kwade wil. Het GAS-reglement biedt de politie
en het bestuur wel een stok achter de deur voor hardleerse overtreders die het harmonieus samenleven in de stad
bemoeilijken. De politie zal met gezond verstand optreden
maar rekent ook op de medewerking van de Ronsenaars om
het aantal GAS-overtredingen tot een minimum te beperken.

Het nieuwe GAS-reglement gaat in op 1 januari
2022. Je kan het nieuwe reglement inkijken via
www.ronse.be of www.politie.be/5427/.
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FIETSSNELWEG
De werken voor fietssnelweg F421 die Ronse zal doorkruisen
van Ellezelles tot Russeignies vorderen goed. Deze fietssnelweg vormt een veilige route voor de zwakke weggebruikers naar de bedrijvenzone Pont-West, de sportzone
’t Rosco, het centrum, het station en de scholen (Germinal
en Marijve).

DE AANLEG VAN DE FIETSSNELWEG WERD IN
VERSCHILLENDE DELEN OPGESPLITST:
1. Deel tussen de Engelsenlaan en de grens met Wallonië
Dit gedeelte over een lengte van 2 km werd reeds in gebruik
genomen. Enkel de groenaanleg en het aanleggen van de
rustplek is voorzien in het voorjaar 2022.
2. Deel Station-Viermaartlaan
Vanaf de oude goederenloods aan het station loopt de fietssnelweg F421 eerst vooraan het station, dan achter de bushaltes van De Lijn en TEC over de oude spoorwegbedding
onder de Pessemiersbrug in de richting van de Viermaartlaan. Deze zal ter hoogte van de Vandewielelaan aansluiten
op het fietspad aan de Viermaartlaan. Het traject op de oude
spoorwegbedding heeft een breedte van 4 m. Er is ook een
aansluiting van het fietspad vanaf de Molendam naar de
fietssnelweg F421 voorzien. Het dossier werd aanbesteed
op 29 september 2021 en wordt binnenkort toegewezen.

3. Deel Station-Bareelstraat
Het traject Station-Bareelstraat sluit aan op de fietssnelweg
aan de stationsparking en wordt uitgevoerd in een 3m-brede asfaltverharding met kantstrook. De spoorwegbruggen
aan de Nieuwebrugstraat en de Elzeelsesteenweg zullen
door Infrabel worden vervangen. Samen met deze werken
worden ook 2 fietsbruggen geplaatst. Deze werken werden
reeds gegund in juni 2021, maar door leveringsproblemen
kunnen de bruggen pas geplaatst worden rond juni 2022.
Hierdoor kunnen de werken aan de fietssnelweg pas volgende zomer worden uitgevoerd. De fietssnelweg F421 zal
naast de spoorweg lopen en aansluiten aan de Bareelstraat.
4. Deel Mgr. Beylstraat – Beaufaux
Over dit gedeelte, vandaag beter gekend als het wandelpad,
zal de fietssnelweg worden uitgevoerd in een 3m brede
asfaltverharding zonder kantstrook en loopt vanaf de Mgr.
Beylstraat tot de grens met Ellezelles. De omgevingsvergunning werd ingediend in oktober en de start van de werken
is voorzien in het voorjaar 2022.
Voor het onderhoud van de fietssnelwegen wordt door de
Provincie een subsidie aan de stad Ronse toegekend. Momenteel geldt deze subsidie reeds voor het gedeelte van
de fietssnelweg achter de stationsparking, de fietssnelweg
vanaf de Engelsenlaan tot de grens met Wallonië en het
gedeelte tussen de Mgr. Beylstraat en Beaufaux.
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WINTERDIENST
Vijf fasen
Alle straten werden ingedeeld in vijf fasen. Er wordt
gestart met de straten van fase 1. Dit omvat de invalswegen, de omgeving van scholen en ziekenhuizen en
de belangrijkste centrumstraten. In totaal gaat het om
ongeveer 30 km wegen. Nadien worden de straten van
fase 2 gestrooid. Na afronding van fase 2 wordt bekeken of de straten van fase 1 opnieuw moeten worden
aangepakt. Daarna start fase 3 enzovoort. De fasen 2,
3 en 4 omvatten 70 km wegen, fase 5 telt nog 75 km
wegen. Dit gaat voornamelijk om kleinere buitenwegen waarvan een deel niet bereikbaar is met de grote
strooiwagens. Meestal slagen de stadsdiensten erin om
deze wegen aan te pakken binnen de 24 uur. Voor de
fasen 1 en 2 wordt indien nodig dag en nacht en in het
weekend gewerkt. Voor de andere fasen beperkt zich
dit tot de normale werkdagen.

De winter staat voor de deur. De stadsdiensten zijn sinds
eind oktober in de weer om een vlotte winterdienst te kunnen voorzien. De zoutstrooiers en sneeuwruimers kregen
een check-up en de voorraad zout werd nagekeken. De
stad beschikt over twee grote zoutstrooiers waarvan er één
uitgerust is met een sneeuwruimer. Daarnaast is er ook een
afzonderlijke sneeuwruimer en een kleine strooier welke kan gebruikt worden voor fietspaden. Bij de stedelijke
werkplaats zijn er twee silo’s, samen goed voor ongeveer
70 ton zout. Het lokaal bestuur heeft een contract met een
externe firma voor het aanvullen van de zoutvoorraad. Bij
hoogdringendheid kunnen de technische diensten ook zelf
zout afhalen.
Sneeuwval of ijzel
Bij sneeuwval of ijzel worden heel wat middelen ingezet om
de wegen, trottoirs en fietspaden verkeersveilig te maken.
De stad heeft meer dan 175 km wegen te onderhouden. Het
is dan ook onmogelijk om overal op hetzelfde moment te
strooien. Daarom wordt een strooiplan met prioriteiten gehanteerd. Het Vlaams Gewest is bevoegd voor het strooien
voor de gewestwegen zoals de Kruisstraat, Zonnestraat,
Berchemse-, Leuzese-, Elzeelse- en Ninoofsesteenweg.

Sneeuw- en ijsvrij
Naast het strooien van de wegen en fietspaden dienen ook
de voetpaden sneeuw- en ijsvrij gemaakt te worden. Elke inwoner is verantwoordelijk voor het stukje trottoir voor zijn of
haar woning. De verwijderde sneeuw dient aan de rand van
het voetpad verzameld te worden en zeker niet in de goot,
op de rijweg of op het fietspad. In gebouwen met meerdere
appartementen staan de bewoners van het gelijkvloers in
voor het schoonmaken van het trottoir. Indien deze verdieping niet bewoond is of de bewoners met vakantie zijn,
gaat de verantwoordelijkheid over naar de bewoners van de
eerste verdieping, enz. Als er een conciërge aangesteld is,
dan krijgt die deze taak. Bij onbewoonde en niet-bebouwde
percelen zijn de eigenaars verantwoordelijk.
Indien je zelf niet in staat bent om het voetpad voor je woning sneeuwvrij te maken, kan je een beroep doen op het
sneeuwopruimteam. Daarbij wordt een ploeg ingeschakeld
om gratis het trottoir voor je woning sneeuwvrij te maken.
Deze dienst kan aangevraagd worden bij het Sociaal Huis
mits voorlegging van een medisch attest.
Meer info: Technische Dienst, 055 23 27 58, td@ronse.be
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WELZIJN
LIGO: CENTRUM VOOR BASISEDUCATIE
LEREN - VERBINDEN - VERSTERKEN
Onze maatschappij verandert snel. Voor sommigen soms
net iets te snel. Ze missen één of meerdere basisvaardigheden zoals lezen of schrijven waardoor ze zich niet gemakkelijk kunnen aanpassen en moeilijk meedraaien in de
maatschappij. Ronny, een kwieke zestiger getuigt. En hij is
niet alleen: 1 op 7 volwassenen kan niet voldoende lezen
of schrijven, weet niet hoe om te gaan met cijfers of heeft
niet voldoende digitale vaardigheden om mee te kunnen.
Een duizelingwekkend hoog cijfer dat alleen maar stijgt als
we er de mensen bijtellen die door omstandigheden zoals
corona even niet meer mee kunnen. Ronny kon terecht bij
LIGO, dat is de nieuwe naam voor Leerpunt, een centrum
voor Basiseducatie.
Ronny: “Ik heb mijn school niet afgemaakt. Ik snapte niet
meteen alles in de lagere school. En als ik te veel vragen
stelde, negeerden ze me. Op mijn veertiende ben ik gaan
werken. Toen begon de lijdensweg. Deed ik iets mis, dan
zei de baas: “Kunt ge niet rekenen of lezen!?” Dat doet pijn.
En het maakt je angstig. Ik had voorzitter kunnen worden
van de voetbal of ploegbaas in de haven, maar ik durfde
niet. Je moet dan formulieren en loonfiches invullen en daar
voelde ik me te dom voor. Zo moest ik eens een verslag van
een vergadering schrijven. Ik goot er expres koffie over en
mijn vrouw schreef het thuis over. Niemand die merkte dat
ik niet goed kon schrijven.

“Ik goot soms expres koffie over
mijn verslag.”
Soms grijpt de angst me nog naar de keel. Een nieuwe automaat of een brief van de verzekering bijvoorbeeld, kleine letters, moeilijke woorden. Deleten? Essentieel? Is dat
mensentaal? En dan de digitalisering! Parkeren? QR-code
nodig. Je nieuwe tv installeren? Laat maar een technieker
komen. Een kaartje voor de bus? Even een appje downloaden! Wie kan dat nu allemaal?

Ik kon woorden als cake en chocolade schrijven. Ik was zo
fier als een gieter. Nu heb ik de smaak te pakken. Ik blijf tot
ze me buiten zwieren.
Ik ben zelfs ambassadeur voor Ligo, als ervaringsdeskundige. Ik praat nogal graag en met mijn ervaringen maak ik
mensen warm om naar school te gaan. Mij geeft dat een
geweldig goed gevoel. Herken je jezelf? Dan is mijn advies:
ga naar Ligo. Het is fijn als je iets zelf kan: de weg zoeken,
foto’s doorsturen, een gps instellen… Twijfel niet. De lesgevers zijn goud waard. En elke week kan ik zeggen: Joepie,
ik kan dat nu ook!”

Op mijn 49 ging ik terug naar school, naar LIGO, want ik wou
het rapport van mijn dochter kunnen lezen. Ik twijfelde, ik
was bang. Ik deed een testje en maakte wel 40 fouten, maar
de leerkracht van LIGO zei: “Goed gedaan!” Ik dacht dat ze
me uitlachte! Vanaf dat eerste moment voelde het goed. En
na de derde les hoopte ik dat ik aan het bord mocht.
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Meer info: Ligo, Centrum voor basiseducatie
Zuid-Oost-Vlaanderen, Vanhovestraat 36, Ronse
055 20 70 01 – info@ligo-zovl.be
www.ligo-zovl.be
Facebook: www.facebook.com/LigoZOVL

TOERISME RONSE
RAP OP STAP
Sinds september bevindt het Rap op Stap-kantoor zich
onder de vleugels van Toerisme Ronse. Rap op Stap is
een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget. Je hoeft geen lid te zijn en
geen afspraak te maken. De medewerkers van een Rap op
Stap-kantoor helpen je met een klein budget aan een leuke uitstap. Je kan er zowel vakanties als daguitstappen en
sport- en cultuuractiviteiten boeken. Bovendien helpen ze
jou met praktische zaken zoals het samenstellen van een
budget en het uitzoeken van geschikt vervoer.

PROMOFILMPJES LOGIES
Toerisme Ronse kent al jaren een constructieve en professionele samenwerking met de lokale logiesuitbaters.
Zij zijn een belangrijke motor voor de lokale economie
en belangrijke partners in de toeristische ontwikkeling
en uitstraling van de stad. In het strategisch plan van de
stad wordt resoluut ingezet op het versterken van het
verblijfstoerisme. Het College ging daarom akkoord met
het voorstel om een professionele film van de lokale
uitbatingen te ondersteunen. Dankzij een tegemoetkoming van het lokaal bestuur en een extra tussenkomst
van Logies Ronse vzw voor zijn leden blijft de kostprijs
voor de logiesuitbaters beperkt.

Er zijn wekelijks twee locaties en twee contactmomenten:
1. Woensdag van 9 tot 13 u. in ‘Den Botaniek’
Samenlevingsopbouw, Spinstersstraat 36
2. Vrijdag van 13.30 tot 16 u. in De Vrolijke Kring,
Priestersstraat 38
Toerisme Vlaanderen richtte het Steunpunt Vakantieparticipatie op en wil op die manier mensen in armoede de kans
bieden om ook op vakantie te gaan. Door zowel praktische
als financiële drempels weg te werken, wordt toerisme echt
toegankelijk gemaakt. Via het netwerk ‘Iedereen Verdient
Vakantie’ biedt het steunpunt een betaalbaar en divers vakantieaanbod aan. Alles vertrekt vanuit het idee dat vrije
tijd en toerisme een recht is, ongeacht inkomen of afkomst.
Personen met een klein budget, die ver afstaan van het reguliere toeristische aanbod, kunnen zo de weg vinden naar
cultuur, vrije tijd, kampen en toeristische uitstappen. Het
is de bedoeling dat iedereen uiteindelijk zelf de stap kan
zetten naar de betrokken diensten zonder ondersteuning
van een Rap op Stap-kantoor.

Zij konden kiezen uit twee formules: een korte film van
30 seconden en een lange promoclip van 90 seconden.
De professionele filmpjes werden gemaakt door Ronsenaar Ivo Maes.
Dit gezamenlijk initiatief zorgt voor een professionele
uniformiteit en profilering gezien het vooropgestelde
format voor alle logies gelijk is. In beide formats komt
Ronse aan bod waardoor het ook voor de stad een mooie
return oplevert. Om in aanmerking te komen, moesten
logies voldoen aan volgende eisen: op het grondgebied
van Ronse gelegen zijn, op het moment van intekening
aangemeld of erkend zijn door Toerisme Vlaanderen en
in orde zijn met de stedenbouwkundige regelgeving.
Uiteindelijk accepteerden 16 logies het voorstel.
Dat resulteerde in tien lange promospots en zes korte filmpjes, te bezichtigen vanaf midden maart op
www.visitronse.be. Later meer hierover via sociale media!

Meer info: www.ronse.be/nl/rap-op-stap
rap-op-stap@ronse.be - 055 23 56 79
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WIST-JE-DAT

BEVRAGING STATIONSOMGEVING
Wist je dat je jouw mening kan geven over de vernieuwing
van de stationsomgeving? De stad wil de stationsomgeving
immers grondig vernieuwen en omvormen tot een aantrekkelijke en levendige buurt. De heropleving van de stationsomgeving kan een hefboom betekenen om de stadskern
zelf verder te versterken en op te waarderen. Het station
kan zo een attractieve rol spelen in de wijde regio. Daarom onderzoekt Stad Ronse in een conceptstudie op welke
manieren zo’n reconversie van de stationsbuurt kan worden
aangepakt.

Inspraak en participatie van de omwonenden en inwoners
van Ronse is daarbij cruciaal. Alleen samen kan de stad een
gedragen plan voor de stationsomgeving maken. Bepaal jij
ook mee wat de ambities moeten zijn
voor de omgeving van het station?
Deel dan jouw mening en vul de korte
vragenlijst in (max. 5 min) op
www.ronse.be of scan de QR-code
hiernaast!

STAD RONSE

Openingsuren stadhuis Ronse

Stadhuis • Grote Markt 12 • 055 23 27 11 • info@ronse.be
• INzicht 87 verschijnt eind februari 2022.
• Voor informatie over INzicht: dienst Communicatie, 055 23 28 04.
• Met dank aan de volgende fotografen : Erwin Huyghe (cover, p. 4, 5, 6, 10,
15, 18, 19), Kalawenda Dos Santos Neto (p. 3), Eric Bordeaud’huy (p. 9),
Arthur Vanobost (p. 11), Kunstacademie Vlaamse Ardennen (p. 12, 13),
Fabrice Gevaert (p. 14) , LIGO (p. 20), Toerisme Ronse (p. 21), Ivo Maes
(p. 21) en Jasmine De Cock (p. 22).
• Ver. Uitg.: Luc Dupont – Burgemeester – Grote Markt 12 – 9600 Ronse.
• INzicht is een realisatie van De Riemaecker Printing,
Nukerkeplein 9, 9681 Maarkedal (Nukerke).

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.
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jan. - jun. 2022
PODIUMKUNSTEN
Klassiek
Theater
Jazz
Familie (4+)
Pop
Sport/Pop
Theater
Comedy
Jazz
Familie (3+)
Klassiek
Wereld/Tango
Klassiek
Pop/Jazz
Klassiek
Theater
Jazz
Familie
Muziektheater/
Illustratie
Dans/Film
Comedy
Familie (6+)
Comedy
Jazz
Klassiek
Wereldmuziek
Klassiek

Ataneres Ensemble - Fireworks for Clarinet
Daan Hugaert, Elise Bundervoet & Marc Stroobants - Een paar is twee
Donder & Apeland + Support: EREM
Zonzo Compagnie & ROESTgroep - Made in Kwakkaba
Spinvis - Soms Breekt Er een Hart, Soms Blaft Er Een Hond
Michel Wuyts, Geert Vandenbon & Andries Boone - Dag & Nacht Koers!
Par Hasard - Mira Bryssinck & Laura Vroom - A Pair of Socks
Michael Van Peel - Welcome to the Rebellion! (try-out)
John Snauwaert, Filip Verneert, Paul Flush & Lionel Beuvens - Another Wednesday
+ Support
Zon. 6 maa. - 15u
Kapitein Winokio - Chillen op je billen
Don. 10 maa. - 20u30 Strijkersensemble Koninklijk Conservatorium Brussel o.l.v. Koenraad Hofman
Vrij. 11 maa. - 20u30
SONICO - Piazzolla - Rovira: The Edge of Tango
Zat. 12 maa. - 20u
Orlando Quintet - Komická Tragédie
Vrij. 18 maa. - 20u30
Nordmann - In Velvet + Support
Zon. 20 maa. - 20u
Zemlinsky Quartet
Vrij. 25 maa. - 20u30 Patrick Vervueren, Brecht Heytens, Jan Palinckx en Janes Zegers i.s.m. frieda - Dag 4
Zon. 27 maa. - 19u
Mark Feldman (VS), Philippe Thuriot, Bram De Looze & Kristof Roseeuw
Fire in the Pet Store! + Support: Kreis
Woe. 13 apr. - 14u
Cine@CC - Up
Zat. 16 apr. - 17u
Ruben Nachtergaele, Eva De Groote, Anneleen Boehme & Randall Casaer
De fabelachtige stad - I.h.k.v. de finissage van Picturale
Vrij. 22 apr. - 20u30
Strange Strangers - Danielle Huyghe - L’heure bleue - Into the blue (première)
Zat. 23 apr. - 20u
Sven De Ridder, Brik van Dyck & Fokke van der Meulen - De Moppentappers
Zon. 24 apr. - 15u.
De Graaf - Wa is da met da lam?
Vrij. 6 mei - 20u30
Nele Goossens - En nu?
Vrij. 20 mei - 20u30
Julien Tassin Trio + Ron Miles (VS)
Zat. 21 mei - 20u
Roeland Hendrikx, Lucas Blondeel, Nicolas Dupont & Elena Peeters
L’Histoire du Soldat - Suite
Zon. 22 mei - 19u
Jiraan Ensemble - Sirto
Maa. 6 jun - 17u
Blue Heron (VS) - De Rore
Zon. 16 jan. - 17u
Zon. 23 jan. - 17u
Zat. 5 feb. - 20u
Zon. 6 feb. - 14u & 15u30
Vrij. 11 feb. - 20u30
Don. 17 feb. - 20u30
Vrij. 18 feb. - 20u30
Don. 24 feb. - 20u30
Vrij. 25 feb. - 20u30

TENTOONSTELLINGEN
Zat. 4 dec. '21 > zon. 9 jan.

53e Grote Prijs Actuele Tekenkunst - Ronse Drawing Prize
Open op woe., zat. en zon. van 14u tot 17u30
Finissage op zon. 9 januari met Drawing Basses & The Villagers (film van Rinus Van de Velde)
Wolvestraat 37 - Gratis toegang

Zat. 22 jan. > zon. 13 feb.

Carl Vandendaele - The spirit of the forgotten men
Open op woe., zat. en zon. van 14u tot 17u30
Opening op vrij. 21 jan. vanaf 20u - Wolvestraat 37 - Gratis toegang

Zon. 6 maa. > zat. 16 apr.

Picturale
Open op maa., din., don., vrij. van 13u tot 16u, op woe. van 13u tot 20u, op zat. en zon. van 13u tot 18u
Opening op zat. 5 maa - Wolvestraat 37 - € 3 (volwassene) / € 1 (kind)

Zat. 30 apr. > zon. 15 mei

Armand Miclotte - Kunst in Hout
Open op woe., zat. en zon. van 14u tot 17u30
Opening op vrij 29 apr. vanaf 20u - Wolvestraat 37 - Gratis toegang

Zat. 30 apr. > zon. 15 mei

Week van de Amateurkunsten
Open op woe., zat. en zon. van 14u tot 17u30
Opening op vrij 29 apr. vanaf 20u - Wolvestraat 37 - Gratis toegang

EVENEMENTEN
Don. 27 jan.
Din. 1 maa. > zon. 10 apr.

Gedichtendag - Veerkracht
Europalia Trains & Tracks - Maarten De Vrieze ‘Desire Lines 86’

Zat. 30 apr.

Lokale Helden

Wandelperformances - expo - lezing

RONSE

2O22
8, 9 & 10 januari

De Bommels zelf zijn nog veraf, maar het is nu al duidelijk dat het opnieuw geen gewone Bommelsfeesten zullen zijn. Een stoet of niet?
Cafés open of niet? In welke vorm? Veel vragen waar nu jammer
genoeg nog geen antwoord op kan gegeven worden. De evolutie
van het coronavirus wordt op de voet gevolgd en het is afwachten
wat de volgende overlegcomités zullen beslissen.
Bommelsfeesten: we laten elkaar niet los!
Kijk voor meer info op www.bommelsfeesten.be

www.bommelsfeesten.be

