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 054 89 04 41 • corona@galmaarden.be
Je leest de vierde editie van ons infoblaadje 'Samen tegen

onder voorwaarden en in groepen van maximaal 20

Corona'. Langs deze weg voorzien we elke burger in onze

personen, ook fitnesscentra gaan open

gemeente van de recentste updates over de maatregelen
in de strijd tegen het coronavirus. Dat is ook met een grote

• daguitstappen in eigen land (met overnachtingen) zijn
toegestaan

dank aan de vele vrijwillige helpende handen. Om en bij de

• er mag gerepeteerd worden voor voorstellingen

3700 bussen in één namiddag van nieuws voorzien, het is

• kerken gaan open voor maximaal 100 mensen tegelijk

telkens een uitdaging. Daarom: DANKJEWEL!
Vanaf maandag 15 juni 2020
De coronacijfers kleuren dag na dag minder rood. Het virus

• onze grenzen gaan weer open. Waar we naartoe

lost zijn greep, maar het is er nog steeds. We zijn aanbeland

kunnen, hangt af van de beslissingen van de ons

in de derde fase van de exitstrategie van de Nationale Veilig-

omringende landen.

heidsraad. Heel wat verbodsbepalingen worden deels opgeheven. We worden meer en meer aangewezen op het gebruik

Vanaf woensdag 1 juli 2020

van ons gezond verstand. We kennen de gevaren. We kennen

• feestzalen gaan vermoedelijk open voor een

de afspraken om op een gezonde manier met de situatie om
te gaan. De grootste uitdaging is nu om deze eenvoudige
regels te blijven respecteren.

maximum van 50 personen
• sportkampen zijn in navolging van jeugdkampen
toegestaan
• optredens, culturele evenementen, theaters en
bioscopen gaan door met een maximum capaciteit 		

Wat houdt de 3de fase van de exitstrategie
concreet in?
Dit zijn de nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen die de Nationale Veiligheidsraad aankondigde in
een notendop:
Vanaf maandag 8 juni 2020
• sociale contactbubbels mogen uitgebreid worden tot
10 personen per persoon én met het gebruik van het
gezond verstand
• horecazaken mogen opnieuw openen onder strikte
voorwaarden, met respect voor social distancing 		
en met een sluitingsuur om 1 uur
• de meeste sportactiviteiten (voorbehoud voor 		
contactsporten) binnen en buiten zijn weer toegestaan

van 200 zittende personen
• sportwedstrijden, inclusief contactsporten, mogen 		
doorgaan tot groepen van 50 personen en zittend 		
bijgewoond worden door 200 personen
• pretparken, zwembaden en overdekte speeltuinen
openen hun deuren
Deze maatregelen zullen in de komende dagen nog
concreter gemaakt worden. Volg daarom de updates via
de media of op www.info-coronavirus.be.
Verenigingen verwijzen we ook graag door naar hun
koepelorganisaties voor extra informatie over hun
discipline.
V.U.: Het College van Burgemeester en Schepenen
Marktplein 17 - 1570 Galmaarden
AFGIFTEKANTOOR: 1570 GALMAARDEN
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Leden van de bibliotheek die nog niet naar de bibliotheek kunnen komen, kunnen nog altijd via
bibliotheek@galmaarden.be boeken aanvragen. Deze worden klaargelegd voor afhaling in de bib.
Langs deze weg ook nog een warme oproep aan de vele leerkachten in onze gemeente om hun lerarenkaart tijdig
(voor 31 juli) af te halen in de bib.
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Koop lokaal, nu meer dan ooit!

Geen Zomaar een Zomeravond op 20 juli

Op maandag 8 juni openden ook de horecazaken op-

Tot onze spijt zullen we de inwoners van Galmaarden

nieuw hun deuren. Vergeet in deze moeilijke tijden

dit jaar geen swingende zomeravond in onze

niet om onze eigen handelaars een hart onder de

prachtige Baljuwtuin kunnen bezorgen.

riem te steken. Ze hebben die steun broodnodig.

Culturele activiteiten met publiek kunnen enkel mits

Daarom is onze boodschap: Koop lokaal. Nu meer

het respecteren van de veiligheidsafstand en tot een

dan ooit. En geniet binnenkort, hopelijk weer onder

maximum van 200 personen.

een stralend zonnetje, van een heerlijk terras in

Maar geen nood, we spreken alvast graag af op

Galmaarden, Tollembeek of Vollezele.

20 juli 2021!

Onze scholen maken een doorstart,
met veiligheid boven alles

Zomeractiviteiten jeugdregio afgelast
De uitstappen naar Bets Bounce (10/07), Durbuy

Het onderwijs kreeg eind mei na verhitte discussies

(28/07), Planckendael (7/08) en Walibi (17/08) werden

in de media groen licht voor een volledige heropstart.

geannuleerd. Wie zich hiervoor inschreef wordt per-

De ommezwaai van bubbeltjes van 10 naar “van

soonlijk gecontacteerd. De jeugdregio werkt momen-

harte welkom allemaal” was groot. Te groot?

teel aan alternatieve activiteiten.

Rekening houdend met de bepalingen van het draaiboek en het advies van onze preventiedienst,
hebben we ervoor gekozen om gezondheid en veiligheid bij deze heropstart centraal te blijven plaatsen.
van de klasbubbels, de vrijheid op de speelplaats en

Inschrijven voor de sportkampen kan
nog steeds

het vermijden van gevaarlijke piekmomenten aan de

Goed nieuws voor de sportieve kinderen én hun

schoolpoort plaatsten grote vraagtekens bij een

ouders: sportkampen zijn toegelaten! Wie erbij

volledige heropstart. Daarom startten de lessen in

wil zijn, moet zich wel haasten, er zijn nog maar

alle scholen slechts gedeeltelijk op. De ouders

een beperkt aantal plaatsen. Door de opgelegde

werden daarover via de 5 scholen geïnformeerd.

maatregelen is het aantal deelnemers beperkt

De organisatie van hygiënemaatregelen, het behoud

tot 45. Inschrijven kan via:
https://galmaarden.ticketgang.eu/
Opgelet! Om niet in contact te komen met andere
kampgroepen, verhuizen de sportkampen van het
sportcomplex van Tollembeek naar het
sportcomplex van Galmaarden.

Ook speelpleinwerking in de zomer
Van 6 juli tot 28 augustus staat de speelpleinwerking paraat om jouw kind(eren) een leuke tijd
te bezorgen. Inschrijven kan tot en met 26 juni
via https://galmaarden.ticketgang.eu/
Opgelet! Ook hier zijn de plaatsen beperkt
tot 45 unieke kinderen per week.

Van mondmasker tot zwerfvuil?
Daar doen wij niet aan mee!

• de inwoners worden aangemoedigd om de bon
te besteden bij de getroffen handelaars
• Voor de doelgroep horeca wordt daarbovenop een
overleg gepland over ondersteunende maatregelen
waarbij het kosteloos creëren van extra terrasruimte op het openbaar domein tot de mogelijkheden behoort.

Iedere Galmaardenaar vanaf 12 jaar heeft ondertussen
op kosten van het lokaal bestuur zijn of haar mondmasker met filter ontvangen. Jouw bescherming is onze
grootste zorg. Gelukkig zijn deze maskers van goede
kwaliteit en zeer lang herbruikbaar.
Tot onze grote spijt, moeten we ook vaststellen dat de
vele wandel- en fietsactiviteiten in onze prachtige
landelijke gemeente ook een vervelend neveneffect
hebben. Sommige mensen vinden het nodig om hun
wegwerpmondmaskers of handschoenen in die mooie
natuur te laten rondslingeren. Ze zijn niet alleen een
mogelijke bron van besmetting, ze verstoren ook het
milieu. We tolereren dit niet en zullen de strengst
mogelijke boetes toepassen. We rekenen op jouw steun
in deze strijd tegen elke vorm van zwerfvuil.

Voor de doelgroep verenigingen:
• Voor de verhuur van gemeentelijke zalen volgt
een terugbetaling van de voorschotten en wordt
de aanrekening van forfaitaire kosten aan de
sportclubs geschrapt voor de duur van de specifieke coronamaatregelen die op hun werking van
toepassing zijn.
• Werkingssubsidies aan verenigingen worden voor
het werkingsjaar 2019-2020 uitgekeerd op basis
van een werkingsverslag dat ook de geannuleerde
activiteiten mag vermelden
• Er wordt een korting toegestaan op de huur van
infrastructuur (gemeentelijke & niet-gemeentelijke
zalen) voor het jaar 2021 voor openbaar toegankelijke activiteiten van gemeentelijke verenigingen
die de geplande activiteit niet konden laten door
gaan in 2020 wegens het samenscholingsvebod

Ondersteuningsmaatregelen
De gemeenteraad keurde unaniem een reeks ondersteuningsmaatregelen goed voor de inwoners, de
verenigingen, de handelaars en de zorgverstrekkers en
zorgvoorzieningen:
Voor de doelgroepen inwoners, handel en horeca:
• Eén gratis mondmasker voor elke +12-jarige en de
aanleg van een strategische voorraad mondmaskers.
• Binnenschoolse kinderopvang: geen facturatie voor

omwille van de coronamaatregelen. De korting
bedraagt 20% rechtstreeks op de factuur voor
gemeentelijke zalen of 20% door terugbetaling aan
de vereniging op de huurprijs (excl. BTW) van een
private zaal in Galmaarden na voorlegging van
factuur.
Voor de doelgroep vrijwilligers en verzorgenden en
verzorgingsinstellingen wordt een bedankingsmoment georganiseerd in 2021.

periode 13 maart 2020 - 30 juni 2020.
• Gemeentelijke waardebonnen aan inwoners, in te 		
ruilen bij lokale handelaars met uitsluiting van de 		

Onze lokale steun heb je nog steeds

drie supermarkten op het grondgebied die de

Heb je behoefte aan steun, hulp nodig bij het

deuren niet hebben moeten sluiten.

boodschappen doen of andere klussen, een

• de waarde van de bon bedraagt 5 euro per

babbel of gewoon een antwoord op jouw vraag?

inwoner ingeschreven in de bevolkingsregisters 		

Neem contact op met het gemeente- en OCMW-

van Galmaarden op 1 augustus 2020

bestuur via

• de geldigheidsduur beloopt 1 jaar vanaf de

054 89 04 41 of via

corona@galmaarden.be.

uitreiking die in het najaar wordt gepland
V.U.: Het Lokaal Bestuur Galmaarden
Marktplein 17 • 1570 Galmaarden

