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Niet iedereen is 'digitaal' en daarom brengen we ook

Extra controles door politie

elke inwoner op de hoogte met een infoblad aan huis.

De lokale politie Pajottenland zal extra controles

Het coronavirus heeft ieders leven al drastisch

uitvoeren op het naleven van de maatregelen. Waar

veranderd en de maatregelen zorgen voor een

de voorbije dagen soms ook nog sensibiliserend en

inperking van het openbaar leven. Hieronder vatten

informerend is opgetreden zal voortaan onmiddellijk

we alle relevante maatregelen samen en geven we een

worden geverbaliseerd.

overzicht van onze dienstverlening.

Er zal intensief worden gecontroleerd om te zien of

Deze maatregelen zijn geldig tot en met 19 april en

verplaatsingen wel essentieel zijn, en/of het samen-

kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, dit

scholingsverbod wordt nageleefd (max. 2 personen,

wil zeggen tot en met 3 mei 2020.

ook in auto’s). Hierbij moet ook duidelijk zijn dat
verplaatsingen met de auto naar parken en bossen

De strijd tegen het virus vraagt een collectieve

om te gaan wandelen, joggen… niet essentieel zijn.

inspanning en persoonlijke inzet van alle inwoners.
We doen hiervoor dus een beroep op de burgerzin van
elke inwoner. Volg deze maatregelen, alsook de
hygiënische en afstandrichtlijnen op, blijf aandacht
hebben voor elkaar en blijf goed voor elkaar zorgen.

Algemeen
Alle inwoners moeten zoveel mogelijk thuis blijven,
behalve om te gaan werken en voor essentiële
verplaatsingen.

Wanneer mag ik mijn woning nog verlaten?
 om inkopen te doen in een voedingswinkel;
 om medicijnen te halen in een apotheek;
 voor een raadpleging bij de dokter;
 om naar een post- of bankkantoor te gaan;
 om te tanken in een benzinestation;
 voor mantelzorg of hulp aan kwetsbare personen.
Bijeenkomsten zijn niet toegelaten. Wandelen,
joggen en fietsen mag wel nog, maar houd afstand.

Publieke dienstverlening
De gemeentelijke diensten (burgerzaken, OCMW,
vrije tijd, omgeving, …) blijven open volgens de
normale openingsuren. Enkel de avondopening van
donderdag wordt geannuleerd. Het gemeentehuis
sluit ook op donderdag om 16 uur.
Enkel dringende bezoeken aan het gemeentehuis
en het Sociaal Huis worden toegestaan, we vragen
uitdrukkelijk om niet-dringende bezoeken uit te stellen
tot na 19 april om de risico’s te beperken.
Inwoners dienen zich eerst aan te melden.
 Uiteraard kunnen onze diensten je steeds via
telefoon of mail verder helpen.
De bibliotheek blijft open onder de vorm: bib-aan-huis,
met respect voor de sociale afstand. Leden van onze
bibliotheek kunnen boeken reserveren en laten leveren
via bibliotheek@galmaarden.be of via 054 89 04 39
(van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur).

De cataloog vind je op https://galmaarden.bibliotheek.be.
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Essentiële voorzieningen en
levensmiddelen
Welke winkels blijven open?
 winkels die voedingsmiddelen verkopen;
 apotheken;
 winkels voor dierenvoeding;
 boekenzaken (krantenwinkel + boekenwinkel);
 Het aantal klanten dat tegelijk binnen mag in
een supermarkt is beperkt. Blijf niet langer dan
30 minuten. Houd afstand, betaal zo veel mogelijk
met je bankkaart en behandel het personeel en

de nummerplaat eindigt met een oneven getal het

blijft. Dat noemt men een 'contactbubbel.' Hoe minder

recyclagepark bezoeken op:

contact met mensen van buiten de groep, hoe kleiner

 01/05: Brillanttochten zijn afgelast

 dinsdag 7 april van 8.30 tot 14.30 uur

de kans dat het virus in die groep geraakt. Daarom zal

 01-03/05: toneelvoorstellingen Muziek-Woord-

 donderdag 9 april van 13.00 tot 19.00 uur

er dus noodopvang op de scholen voorzien worden.

 woensdag 15 april van 13.00 tot 19.00 uur

 05/05: dorpsrestaurant is afgelast

nummerplaat eindigt met een even getal alsook

Ouders die een vraag hebben gekregen om een

 10/05: garageverkoop wordt uitgesteld naar 13/09

gepersonaliseerde nummerplaten kunnen het

aanwezigheidskalender in te vullen  zeker doen!

 30-31/05: kermis Galmaarden is afgelast

recyclagepark bezoeken op:

 Sint-Catharinacollege Galmaarden: 7.00 - 17.45 uur

 woensdag 8 april van 13.00 tot 19.00 uur

(woensdag tot 16.30 uur)

 06-07/06: velddagen radioamateurs zijn afgelast

 dinsdag 14 april van 8.30 tot 14.30 uur

Locatie: Zikastraat 66 Moerbeke

 28/06: Ringmuswandeling is afgelast

Hoe kan je de lokale handelaars steunen?

de nummerplaat het recyclagepark bezoeken van

landingspagina aangemaakt op onze website waar
handelaars hun aangepaste openingsuren of dienstverlening kunnen communiceren:
www.galmaarden.be/steun-onze-lokale-handelaars.
Lokale handelaars kunnen hun zaak via deze

Op zaterdag 11 en 18 april kan elk voertuig ongeacht
9.00 tot 16.00 uur.
Om het verkeer naar het recyclagepark vlot te laten
verlopen zal het recyclagepark enkel bereikbaar zijn
komende van het Marktplein van Galmaarden. In
de Hollestraat ter hoogte van de Vijfhoek wordt een
opsplitsing gemaakt van doorgaand verkeer via de

landingspagina registreren.

Modrielaan en enkel plaatselijk verkeer en openbaar

Afvalinzameling door ILvA

Doorgaand verkeer, komende vanuit Galmaarden,

Vanaf vandaag start ILvA opnieuw met de inzameling
van papier. Papier kan terug volgens de vermelde
data op de afvalkalender worden aangeboden.
ILvA opent het recyclagepark te Galmaarden terug
op dinsdag 7 april, dan kan je er opnieuw terecht
met jouw afval. Enkel asbest is niet toegestaan, om
de druk op het beschermingsmateriaal in Vlaanderen
niet verder te verhogen.
De regel blijft dat wordt gevraagd enkel naar het
recyclagepark te gaan indien dat écht nodig is.
Wanneer je toch naar het recyclagepark dient te
komen, gelden ook hier enkele veiligheidsmaatregelen: zo moeten de afstandsregels worden
gerespecteerd, is het niet mogelijk om cash te betalen
en worden slechts een beperkt aantal personen
tegelijk toegelaten. Als er wachtrijen ontstaan,
moeten de mensen verplicht in hun wagen blijven

Het is niet altijd even gemakkelijk om kinderen thuis op

Ook de vieringen van het vormsel en de eerste

te vangen en bezig te houden. Op onze website:

communie, die voorzien waren tussen Pasen en

www.galmaarden.be/corona/jeugd zijn er heel wat leuke

Pinksteren, kunnen niet doorgaan op de voor-

activiteiten opgelijst. Hier vind je onder andere kleur-

ziene data. De vormsels worden verschoven naar

platen die je kan inkleuren en voor je raam kan hangen.

de maanden september of oktober.

En zet er dan ook meteen een knuffelbeer bij, want

De eerste communies worden verschoven naar

onze jongste Galmaardenaren hebben zich ontpopt tot

het volgende schooljaar. Elk bisdom zal daarover

ware berenjagers...

de nodige communicatie verspreiden.

Consultatiepunt COVID-19 te Lennik
Patiënten uit onze gemeente kunnen terecht in het
Consultatiepunt Covid-19 in de sporthal Jo Baetens,

Vollezele te begeven.

te Lennik. Dit kan enkel na doorverwijzen van je huisarts. Deze wordt administratief ondersteund door tal

Een gemachtigd opzichter zal toezien op het naleven

van vrijwilligers.

van de verkeersregeling. Indien nodig zal de politie
sanctioneren.

Ook tijdens de paasvakantie blijven scholen noodopvang voorzien tot en met vrijdag 17 april. De
scholen voorzien noodopvang voor drie groepen van
gezonde leerlingen: kinderen van ouders die werken
in een cruciale sector, kinderen met een medische of
sociale kwetsbaarheid en kinderen met een moeilijke
thuissituatie. Ouders die thuiswerken, vangen hun
kind thuis op, tenzij er dan sprake is van een
moeilijke thuissituatie.

zitten en mogen ze dus niet uitstappen.
Om de toestroom van bezoekers te beperken

ling van een bestaande groep mensen - die dus

| G e meente Ga lmaa rd e n

Ontspanning is ook nodig vanuit uw kot!

dient zich via de Plaatsstraat naar Tollembeek en

Scholen en opvang

virologen van het grootste belang dat de samensteleerder al contact hadden - de komende weken gelijk

JUNI

 alle OKRA-activiteiten zijn afgelast tot en met 30/06.

vervoer via Hollestraat en Brusselstraat.

De speelpleinwerking gaat niet door. Het is volgens

kunnen voertuigen waarvan de cijfercombinatie van

 02-03/05: kermis Tollembeek is afgelast
 Gemeentelijke basisscholen: 6.30 - 18.00 uur

andere klanten met respect.

lokale handelaars te ondersteunen, hebben we een

Dans worden uitgesteld naar dit najaar

Voertuigen waarvan de cijfercombinatie van de

 donderdag 16 april van 13.00 tot 19.00 uur

Alle andere handelszaken zijn gesloten. Om onze

MEI

Wie interesse heeft om vrijwilliger te worden, kan
ons contacteren via 054 89 04 41 of via

Evenementen en activiteiten
Deze week viel het gemeentelijk infoblad Samen in de

corona@galmaarden.be.

Ondertussen zijn er al heel wat evenementen

Beschermingsmiddelen
voor zorgverstrekkers

uitgesteld of afgelast. Hierbij een oplijsting:

Het Lokaal Bestuur van Galmaarden doet ook alle

bus. Deze is net voor de maatregelen in druk gegaan.

nodige inspanningen om aan beschermingsAPRIL

middelen te geraken voor thuisverzorgenden.

 Alle evenementen zijn tot en met 19 april afgelast
 21/04: infoavond 'Boom zoekt bos en bos zoekt
grond' wordt uitgesteld naar dit najaar

Professionele zorgverleners kunnen informeren
naar de beschikbaarheid van bepaalde goederen

 22/04: buitenspeeldag is afgelast

(ontsmettingsmiddelen, medische hulpmiddelen/

 26/04: erfgoeddag is afgelast

persoonlijke beschermingsmiddelen zoals maskers,

 26/04: stiltewandeling wordt uitgesteld

schorten, handschoenen, …) via deze website:

 28/04: regionale sporteldag is afgelast

https://apps.digital.belgium.be/forms/show_/covid/request.

 30/04: lenteconcert Muziek-Woord-Dans is afgelast
Gemeente Gal maar den |

Hulp nodig of wil je helpen?
Het Lokaal Bestuur Galmaarden lanceert een platform www.galmaarden.be/samentegencorona voor
inwoners die zich tijdens de coronacrisis willen inzetten voor hun buren of kwetsbare groepen.
Vrijwilligers kunnen zich registreren, maar ook mensen in nood kunnen er een hulpvraag stellen.
Ook Kind & Gezin en vzw De Okkernoot zijn op zoek naar vrijwilligers.
Interesse om te helpen? Contacteer ons via 054 89 04 41 of via corona@galmaarden.be.
Handig met naald en draad?
Draag jouw steentje bij door mondmaskers te maken volgens het patroon: www.maakjemondmasker.be en
deze te doneren aan de verschillende zorginstanties in onze gemeente, bijvoorbeeld aan vzw De Okkernoot
te Vollezele, vzw Zonnelied te Tollembeek of WZC De Zwaluw te Vollezele.

Help ons ook de hulpbehoevende Galmaardenaar mee in kaart te brengen.
Ondervind je een zorgnood bij famillie, vrienden of buren, aarzel dan niet om contact met ons op te
nemen, dit kan via de website of via het speciaal aangemaakte corona-infonummer: 054

89 04 41

(alle weekdagen beschikbaar van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur, uitgezonderd vrijdagnamiddag) of via het

e-mailadres corona@galmaarden.be.

De afspraken nog eens op een rij
Schrijf je in voor BE-Alert via www.be-alert.be/nl. Zo
krijg je per mail of sms officiële informatie over het
coronavirus en over eventuele andere noodsituaties.

Om het virus snel in te dijken, doen we beroep
op ieders burgerzin. Volg deze afspraken op in
het belang ieders gezondheid. Ken of zie je
iemand die zich niet aan de maatregelen
houdt of die volgens jou niet op de hoogte is?
Spreek hem of haar hier vriendelijk op aan.

nummers op een rijtje:
 0800 14 689 • Algemeen informatienummer van
de FOD Volksgezondheid
 054 89 04 41 • Algemeen informatienummer van
de gemeente Galmaarden
 112 • Dringende hulp ziekenwagen en brandweer
 101 • Dringende politiehulp
 1733 • Dokter van wacht
 025 01 40 00 • Belgen in het buitenland
 0800 120 33 • Informatienummer FOD Economie
 0800 20 555 • Contact VLAIO voor ondernemers
 0800 20 750 • Contact UNIZO voor ondernemers
 0800 12 018 • Contact RSVZ voor zelfstandigen
 106 • Tele-Onthaal

 groet elkaar zonder fysiek contact;
 raak je gezicht zo weinig mogelijk aan
 organiseer geen feestjes of samenkomsten
 doe geen onnodige verplaatsingen
 vermijd contact met mensen uit risicogroepen (+65-jarigen, diabetici, mensen met
hart-,long-, nieraandoeningen en met een
verzwakt immuunsysteem)
 houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar;
ook in de winkel of als je in de rij staat

Marktplein 17 • 1570 Galmaarden

Nog even ter herhaling enkele nuttige telefoon-

 was regelmatig je handen met zeep;

V.U.: Het College van Burgemeester en Schepenen

Nuttige telefoonnummers

