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De 3e editie van onze speciale uitgave ‘Samen tegen

levering van de filters die de federale overheid voor de

Corona’ is een feit. Vrijdag 24 april heeft de Nationale

inwoners voorziet.

Veiligheidsraad zijn exitstrategie aangekondigd in
verschillende fases. Heel wat nieuws dat je hier leest, is

Nationale naaiactie

voorwaardelijk. Volg regelmatig de journaals via radio en

De gemeente Galmaarden zet ook mee de schouders

TV om mee te blijven. We zijn alvast blij met de lichtpuntjes

onder de nationale naaiactie. Als gemeente willen we

die er zijn om de coronamaatregelen stap voor stap af te

daar een coördinerende rol in spelen. We stemmen

bouwen. Dit ook allemaal dankzij jullie ‘kot’-inspanningen.

vraag en aanbod op elkaar af en zetten een
gemeentelijk naaiatelier op poten, samen met onze

Mondmasker voor alle Galmaardenaren
vanaf 12 jaar
De Nationale Veiligheidsraad deelde op 24 april 2020
mee dat alle inwoners in de toekomst over een mondmasker zouden kunnen beschikken.
Het was niet meteen duidelijk wie welk soort masker op

medewerkers en enthousiaste inwoners.
Heb jij oude katoenen lakens en vooral katoenen lint
(biaislint) dat je kan missen? Wil jij mee aan het naaien
en stikken gaan? Laat het snel aan ons weten via
corona@galmaarden.be. Alle hulp is welkom.

welk moment ter beschikking zou krijgen. En wie zou
dat betalen? De burger zelf, de federale of de regionale
overheid? Of de gemeenten?

Zelfgemaakte mondmaskers voor gebruikers

Groepsaankoop via intercommunale Haviland

De zelfgemaakte mondmaskers die we vandaag

Het college van burgemeester en schepenen besliste
snel om via intercommunale Haviland mee in de
groepsaankoop van mondmaskers te stappen.
Betrouwbaarheid, prijs-kwaliteitsverhouding en
haalbare levertermijnen staan voorop bij de aankoop
van deze stoffen herbruikbare mondmaskers.
Het gemeentebestuur zal voor iedere inwoner vanaf 12
jaar (geboortejaar: 2008 of vroeger) één mondmasker
gratis ter beschikking stellen. Als alles goed gaat, zullen
de mondmaskers vanaf de week van 11 mei in 4
wekelijkse golven geleverd worden aan alle deelnemende gemeenten. Op die manier zou iedere inwoner vanaf
12 jaar eind mei een mondmasker bezorgd krijgen
aan huis. We hopen dit te kunnen combineren met de

van het openbaar vervoer
op voorraad hebben, zullen op donderdag 7 mei
tussen 19.00 en 20.00 uur in het Baljuwhuis
kunnen opgehaald worden door volwassenen en
kinderen vanaf 12 jaar die het openbaar vervoer
gebruiken.
Wat meebrengen? Neem zeker jouw identiteitskaart en een geldig vervoerbewijs mee.
Je kan ook voor een andere inwoner het mondmasker meenemen als je zijn/haar identiteitskaart
en abonnement even mag meenemen.
Past donderdag niet voor jou? Dan kan je,
indien er nog voorraad is, vanaf vrijdag een
afspraak maken via 054 89 04 00.
V.U.: Het College van Burgemeester en Schepenen
Marktplein 17 - 1570 Galmaarden
AFGIFTEKANTOOR: 1570 GALMAARDEN

Publieke dienstverlening
De gemeentelijke diensten blijven open volgens de normale openingsuren, mits een aantal maatregelen (bv.
slechts 5 mensen tegelijk toegelaten) te respecteren. De avondopening van donderdag wordt voor de dienst
bevolking heropgestart vanaf 14 mei, maar enkel op afspraak. We adviseren om niet-dringende bezoeken uit te
stellen. Misschien kunnen we je telefonisch of via mail verder helpen? Onze bevolkingsdienst heeft ondertussen
ook een aantal attesten opgelijst op www.galmaarden.be/eloket, die elektronisch aangevraagd kunnen worden.
Om persoonlijke dossiers te bespreken, wordt er steeds een afspraak gemaakt met de dienst:
Dienst

Bevolking

Omgeving

Milieu

Openbare werken

Sociaal huis

Contactgegevens

054 89 04 15
bevolking@
galmaarden.be

054 89 04 30
omgeving@
galmaarden.be

054 89 04 30
milieu@
galmaarden.be

054 89 04 20
openbare-werken@
galmaarden.be

054 89 04 70
info@galmaarden.be
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Ons bib-aan-huis project stopt op 9 mei. Vanaf 12 mei zal de bib opnieuw toegankelijk zijn, onder strikte
voorzorgsmaatregelen. Zo zal er o.a. slechts aan 5 leden tegelijkertijd toegang verleend worden en wordt het
gebruik van mondmaskers en plastic handschoenen aangeraden. Om de doelgroepen niet te mengen, hebben
we de openingsuren verdeeld.
enkel 65+
kinderen en
volwassenen (tot 65)
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Het containerpark is open volgens de normale openingsuren. Houd er rekening mee dat wachttijden nog kunnen oplopen en vertrek dus minstens één uur voor sluitingstijd. Het containerpark sluit stipt op het sluitingsuur.

Onderwijs en noodopvang
Op vrijdag 15 mei (proefdag) en maandag 18 mei starten ook in Galmaarden de lagere scholen in afgeslankte
vorm opnieuw op. De leerlingen van het eerste, het tweede en het zesde leerjaar zullen vanaf dan opnieuw
welkom zijn bij hun leerkrachten. Het Sint-Catharinacollege begeleidt de leerlingen van het tweede leerjaar nog
via afstandsonderwijs. Alle maatregelen van de overheid worden gerespecteerd en aan een risicoanalyse onderworpen. Momenteel lopen de voorbereidingen volop om deze heropstart in alle veiligheid te laten verlopen. De
ouders worden in de loop van deze week duidelijk geïnformeerd over de afspraken. Wat alvast duidelijk is: we
zullen de steun van de ouders voor dit afsprakenkader goed kunnen gebruiken en rekenen dan ook op het
respect van iedereen voor de speciale maatregelen die deze speciale omstandigheden vragen.
Tot nader order krijgen de kinderen die niet naar school terugkeren verder les via de huidige werkwijze: vanop
afstand, maar met de nodige steun van de leerkrachten.
De noodopvang blijft op dezelfde locaties aangeboden, al wordt die in aparte lokalen georganiseerd om de contacten tussen kinderen uit de opvang en schoolgaande kinderen te vermijden. We benadrukken nogmaals dat de
opvang enkel kan worden gebruikt voor wie geen andere mogelijkheid heeft om zijn/haar kind op te vangen.

		

FASE 1A

		

vanaf 4 mei

Exitstrategie in 4 fases

 Bedrijven mogen hun activiteit voortzetten of
hervatten: telewerk blijft de norm.
 Winkels die stoffen of garen verkopen

FASE 1B

mogen opnieuw openen.
 Je mag met jouw gezin, en maximum aangevuld

vanaf 11 mei

met 2 personen die niet onder hetzelfde dak

WINKELS

wonen, contactloze sporten in openlucht
beoefenen.
 Mondmaskers zijn verplicht voor gebruikers

VOORWAARDELIJK

 Alle winkels, ongeacht grootte of

van het openbaar vervoer vanaf 12 jaar.

sector, mogen terug open,

 Geleidelijk wordt in ziekenhuizen de toegang

onder strenge voorwaarden.

weer uitgebreid naar algemene en
gespecialiseerde gezondheidszorg.

In alle gevallen moeten
de social distancing en
hygiënemaatregelen
gerespecteerd worden.
De data
zijn onder
voorbehoud.
De situatie wordt
steeds geëvalueerd.

		

FASE 2
vanaf 18 mei

VOORWAARDELIJK

 Contactberoepen (bv. kappers) kunnen hun activiteit opnieuw
uitoefenen, ook hier onder voorwaarden.
 Ploegsporten zijn mogelijk in de buitenlucht, maar alleen
in clubverband en met respect voor bepaalde richtlijnen.
 Musea gaan misschien open onder voorwaarden, bijvoorbeeld
via een systeem van ticketing.
 De heropstart van de lessen zal zeer geleidelijk gebeuren vanaf

FASE 3
vanaf 8 juni

15 mei. Niet alle leerlingen zullen meteen naar school gaan.
 Misschien soepelere regels voor huwelijken en begrafenissen.
 Kleine bijeenkomst van vrienden of familie thuis mogelijk?
 Het bezoek van tweedeverblijvers, huurders en dagjestoeristen
aan de kust of elders kan onder voorwaarden mogelijk gemaakt
worden. Dit met 2 personen.

VOORWAARDELIJK

 Opnieuw op café en restaurant?
 Kleinere evenementen of
bezoeken aan pretparken of
filmzalen,...?

Sportkampen en speelpleinwerking
Net als vorige jaren organiseren we 2 sportweken tijdens de zomervakantie: van 6 t.em. 10 juli en van 3 t.e.m. 7
augustus. Inschrijven is verplicht. Voor juli kan dit tot 31 mei en voor augustus kan dit tot 30 juni. We hopen dat de
kampen kunnen plaatsvinden. Eventuele reeds ingeschreven deelnemers zullen tijdig op de hoogte gebracht
worden indien de kampen niet kunnen doorgaan omwille van de coronacrisis en wij zullen het inschrijvingsgeld
terugstorten. Ook voor de speelpleinwerking kan onder voorbehoud ingeschreven worden volgens hetzelfde
principe, inschrijven kan tot 14 juni.

Aandacht voor kwetsbare doelgroepen
Onze diensten van het OCMW blijven de kwetsbare personen opvolgen. Ook jouw medewerking kan het isolement van alleenstaanden en ouderen doorbreken. ‘In uw kot blijven’ is iets makkelijker om dragen als je mensen
rondom je hebt. Voor alleenstaanden en ouderen valt deze maatregel extra zwaar. Een telefoontje of berichtje kan
soms deugd doen, net als hulp bij boodschappen,... Iedereen kan beroep doen op ons vrijwilligersplatform via
het nummer 054 89 04 41 (alle weekdagen beschikbaar van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur, uitgezonderd
vrijdagnamiddag), via www.galmaarden.be/samentegencorona of via corona@galmaarden.be.
Alle 75-plussers ontvangen binnenkort ook een kaartje om hen te laten weten dat ze steeds welkom zijn met hun
vragen.

Steun onze handelaars, vandaag maar ook morgen
Een aantal handels- en horecazaken zullen nog niet meteen hun deuren mogen openen. Daarom willen we nogmaals een oproep doen om onze handelaars te steunen. De verleiding is groot om nu online zaken te bestellen
via websites in verre landen. Maar heb ook oog voor de vele initiatieven van onze eigen ondernemers: afhaal- en/
of bezorgservice, online bestellingen,… We hebben een overzichtje gemaakt op
www.galmaarden.be/steun-onze-lokale-handelaars waar je de handelaars kan vinden die hun corona-werkwijze
doorgaven. Andere handelaars kunnen dat ook nog altijd doen via het formulier op die landingspagina. We houden
deze lijst actueel. Dus steun hen: vandaag, maar ook morgen.
Onze handelaars ontvangen deze week een gratis pakketje met daarin vloerstickers en een affiche zodat ze veilig
terug kunnen heropstarten. Deze kunnen steeds bijbesteld of gedownload worden via www.galmaarden.be/steunonze-lokale-handelaars of via lokale.economie@galmaarden.be.

Samen slaan we ons erdoor heen
Zeer veel mensen zetten zich de komende weken in om de voorzichtige heropstart van het dagelijkse leven veilig te
laten verlopen. We denken daarbij aan onze winkeliers, bedrijfsleiders en hun personeelsleden, aan schooldirecties
en hun leerkrachten,… Als zij slagen in hun opdracht én wij houden ons met z’n allen aan de afstands- en hygiëneregels, dan krijgen de medewerkers in de zorg eindelijk een welverdiende adempauze.

We hebben de afgelopen tijd getoond dat we het kunnen. Dus hou nog even vol.
Dan kunnen we mekaar binnenkort hopelijk weer ontmoeten…
V.U.: Het College van Burgemeester en Schepenen
Marktplein 17 • 1570 Galmaarden

