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V O O R W O O R D

Voorwoord 
Burgemeester 

Beste Zedelgemnaren

Met z’n allen zijn we al een tijdje in de ban van het corona-virus en de strijd die we er allemaal 
samen moeten tegen leveren. We moeten volhouden en het virus onophoudelijk weerwerk 
bieden, want we zijn er nog niet. Dat het niet gemakkelijk is en voor vele mensen zeer zwaar 
valt, weet ik. Ik leef mee en tracht er als burgemeester, jullie burgermoeder, ook nu meer dan 
100% te zijn om onze gemeente zo goed mogelijk doorheen deze uitdaging te loodsen. Maar 
ik merk en ik voel elke dag dat niemand er in Zedelgem alleen voor staat, dat de maatregelen 
tegen corona goed opgevolgd worden. Houden zo beste burgers! We moeten samenwerken, 
elkaar helpen en voor onszelf zorgen… zo zorg je ook voor een ander. Een oprecht en warm 
woord van dank jullie wel is hier dan ook meer dan op zijn plaats. Dank aan iedereen die werkt, 
de voorzorgsmaatregelen strikt opvolgt en dit zowel individueel als in professioneel of sociaal 
verband. Allemaal zijn we onmisbare schakels in een sterke ketting om alle Zedelgemnaren 
gezond en veilig te houden. Dank jullie wel!

Als gemeente streven we in deze ongewone tijden ook de continuïteit van de dienstverle-
ning voor de burger na. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid op door nauwgezet 
de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad op te volgen en lokaal uit te rollen. In 
deze speciale editie van ons Zedelgem magazine berichten we je over de meest recente 
beslissingen van het gemeentebestuur met betrekking tot de corona-maatregelen die van 
toepassing zijn in onze gemeente. Beslissingen die weloverwogen, maar soms moeilijk 
aanvaardbaar zijn voor sommigen. Weet dat het algemeen belang van elke inwoner, groot 
en klein, steeds voorop staat! Zo zal de gemeente hopelijk vanaf de derde week van mei 
kunnen starten met de bedeling van mondmaskers, huis-aan-huis en per gezin. Waar we 
kunnen stellen we ook terug gemeentelijke infrastructuur open, beperkt en in de lijn met 
wat de hogere overheid ons oplegt. Dat het leven en samenleven, dat de zomer in onze 
gemeente er anders dan anders zal uitzien… is zeker een feit. 

Als burgemeester ben ik trots op onze gemeente, op jullie, en wil ik iedereen aanmoedigen 
om vol te houden en er samen te blijven voor gaan… SAMEN TEGEN CORONA! Als je hulp 
nodig hebt, wees dan niet terughoudend als je er alleen voor staat of in een moeilijke 
situatie verzeild bent en contacteer de gemeente.

Vele warme groetjes,
Annick Vermeulen
Burgemeester

Info over Corona  en  
Zedelgemse berichtgeving

• gemeentelijke website: www.zedelgem.be/corona 
• algemeen tel.nr: 050 288 330
• e-mailadres gemeente: info@zedelgem.be 
• Sociale Noodlijn: 050 250 774 bereikbaar tijdens de gebruikelijke werkdagen
• e-mailadres sociale dienst: sociale.dienst@zedelgem.be
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D I E N S T V E R L E N I N G  O P  A F S P R A A K

Dienstverlening op afspraak gemeentehuis

Vanaf 11 mei gaat het gemeentehuis terug open 
voor de gebruikelijke dienstverlening,  op afspraak 

en volgens de gewone openingsuren. Dit wil zeggen 
dat in het gemeentehuis ook de dienstverlening aan de 
loketten van de sociale dienst en IGS (intergemeente-
lijke samenwerking) De Woonwinkel terug opgestart 
wordt. 

De gemeente stelt vanaf 11 mei ook terug haar hoofd-
bibliotheek in De Groene Meersen open, maar onder 
welbepaalde voorwaarden die je verder in deze spe-
ciale Corona-editie leest. 

Maak eerst een afspraak
Dankzij het online afsprakensysteem kan de gemeente de dienstver-
lening voor de inwoners goed regelen en kunnen de maatregelen in 
de strijd tegen het coronavirus nauwgezet nageleefd worden. Ons 
afsprakensysteem laat toe om het bijeenbrengen van veel mensen 
tegelijkertijd te vermijden en de belangrijke regel van social distancy 
te respecteren. Omdat deze essentiële voorzorgsmaatregelen in de 
deelgemeentehuizen niet gegarandeerd kunnen worden, blijven 
deze toe. Ook de antennes in de deelgemeenten van de bibliotheek 
blijven gesloten. 

Hoe maak je een afspraak?
• via de gemeentelijke website: https://www.zedelgem.be/afspraken
• als je niet in de mogelijkheid bent om via de website een afspraak 

te maken, bel dan naar het nr. 050 288 330 zodat onze onthaal-
medewerkers een online afspraak voor jou kunnen inboeken

• je kan ook aan de loketten onthaal van het gemeentehuis vragen 
om een afspraak voor je te maken, maar verplaats je niet onnodig 
als je kan opbellen of zelf een online afspraak kan maken

Openingsuren gemeentehuis

Maandag 13.30 - 19.00 u.

Dinsdag 9.00 - 12.00 u.

Woensdag 9.00 - 13.00 u.

Donderdag 9.00 - 12.00 u.

Vrijdag 9.00 - 12.00 u.

Zaterdag 9.30 - 11.30 u.
(elke 2de en 4de zaterdag van de maand)

Zondag Gesloten

“Volg de opgelegde Corona-maatregelen op om zo goed en snel ge-
holpen te worden,  jezelf en een ander te beschermen, en de medewer-
kers van de gemeente toe te laten vlot en in veilige omstandigheden 
de dienstverlening te verzorgen.”

Als je naar het gemeentehuis of andere opengestel-
de gemeentelijke gebouwen komt (hoofdbibliotheek 
in De Groene Meersen en publiekszaal Brouwerij De 
Leeuw op de dienst erfgoed en archief in Aartrijke) 
volg je de corona-voorzorgsmaatregelen:
• bewaar steeds de social distancy van minstens 1,5 meter afstand 

tussen elkaar
• bij het betreden van de gemeentelijke gebouwen zal je uitgeno-

digd worden om eerst je handen te ontsmetten
• wandel  niet rond in de gemeentelijke gebouwen: nadat je je 

aangemeld hebt bij de loketten onthaal van het gemeentehuis, 
bied je je (na afroeping op de beeldschermen) aan bij het loket 
waar je een afspraak hebt

• ! ZET EEN MONDMASKER OP VAN ZODRA JE HET GEMEENTEHUIS 
OF EEN GEMEENTELIJK GEBOUW BETREEDT TOT JE TERUG BUI-
TEN BENT !  Ook onze medewerkers, die met jou en anderen in 
contact komen voor dienstverlening, zullen je beschermen door 
zich aan alle maatregelen van voorzorg strikt te houden, en daar 
hoort het dragen van een mondmasker bij!
- Breng je eigen mondmasker mee als je er een hebt.
- Heb je geen eigen mondmasker om aan te trekken als je naar 

het gemeentehuis komt, meld dit dan bij onze medewerkers 
aan de loketten van het onthaal.

- Vanaf 18 mei hoopt de gemeente elke Zedelgemnaar via een 
huis-aan-huisbedeling mondmaskers te kunnen aanreiken

Online-loket
We verwijzen ook graag naar ons online loket op de gemeentelijke 
website, waarop je allerhande documenten en attesten (samen-
stelling gezin, bevolkingsregister, geboorteakte, huwelijksakte, 
overlijdensakte enz.) digitaal kan aanvragen en ontvangen,  en dit 
binnen een paar minuten: https://www.zedelgem.be/online-loket 

Draag zorg voor jezelf en een ander”
Zedelgem #samentegencorona
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Adreswijzigingen
Een aangifte van ‘adreswijziging’ moet blijven gebeuren bin-
nen de 8 werkdagen nadat de nieuwe woning effectief betrok-
ken werd of uiterlijk de dag voor het vertrek naar het buiten-
land bij verhuis naar een ander land. De aangifte kan gebeuren 
via de website, hiervoor hoef je geen afspraak te maken.

De aangifte van adreswijziging wordt geregistreerd in het 
rijksregister, maar door de Corona- maatregelen worden 
de woonstcontroles door de politie voorlopig uitgesteld.  
Wanneer de maatregelen worden opgeheven, zullen on-
verwachte woonstcontroles opnieuw uitgevoerd worden 
om na te gaan of je daar effectief woont. Nadat de politie is 
langs geweest, wordt de inschrijving definitief en wordt de 
inschrijvingsdatum in principe de datum waarop de aangif-
te van adreswijziging is gedaan.

Opgelet: Ben je van plan om naar het containerpark te 
gaan? Druk dan je digitale adres-aanvraag af en leg deze 
samen met je identiteitskaart duidelijk zichtbaar aan de  
voorruit van je auto.

D I E N S T V E R L E N I N G  O P  A F S P R A A K

Opladen budgetmeters
Voor het opladen van de budgetmeters kunnen inwoners 
naar het gemeentehuis gaan tijdens de gebruikelijke  
openingsuren.  Een afspraak maken is niet nodig.

Huwelijken
Huwelijken worden op het gemeentehuis nog steeds voltrokken, 
maar enkel in aanwezigheid van het bruidspaar, de getuigen en 
de ambtenaar van de burgerlijke stand. Na het voltrekken van het 
huwelijk wordt geen receptie aangeboden. 

Meer info: info@zedelgem.be of dienst burgerzaken via 050 288 330

K I N D  E N  G E Z I N

Vanaf 6 mei gaan de consultaties van Kind en Gezin terug door 
in De Braambeier. Kind en Gezin is er enkel aanwezig voor de 

vaccinaties en de hoortesten en dit onder strikte voorwaarden om 
zo de veiligheid en gezondheid optimaal te waarborgen. Voorts blijft 
het dienstencentrum gesloten tot de bevoegde hogere overheid er 
anders over beslist.

Algemene maatregelen Kind en Gezin: 
• op consultaties komen enkel kinderen en begeleiders die niet ziek zijn;
• de toegang is beperkt tot 1 ouder per kind;
• het aantal kindcontacten en de duur dat ouders op het consultatiebureau zijn  

is beperkt;
• alle hygiënemaatregelen worden ook op voorhand met de ouders besproken  

via teleconsulten.

Afspraken voor consultaties in mei en juni verlopen via Kind en Gezin
Telefoonnummer: 078 150 100

Kalender consultaties  
maanden mei en juni

MEI:
6/05 in de voormiddag en avond
7/05 in de namiddag
14/05 in de namiddag en avond
20/05 in de voormiddag en avond
28/05 in de namiddag en avond.

JUNI:
3/06 in de voormiddag en avond
4/06 in de namiddag
11/06 in de namiddag en avond
17/06 in de voormiddag en avond
25/06 in de namiddag en avond

Consultaties Kind en Gezin  
vanaf 6 mei terug in De Braambeier
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Wie voor een papieren aangifte koos, zal deze in 
mei in de brievenbus krijgen. Veel belasting-

plichtigen zullen een ‘voorstel van vereenvoudigde 
aangifte’ ontvangen en zullen niets moeten doen als 
hun gegevens juist en volledig zijn. Via Tax-on-web 
zullen belastingplichtigen zoals gebruikelijke hun 
aangiften ook kunnen indienen of hun voorstel van 
vereenvoudigde aangifte kunnen wijzigen.

Heb je hulp nodig bij het invullen van je aangifte?
• De medewerkers van de FOD (Federale Overheidsdienst) Financiën 

zullen de mensen van wie ze een telefoonnummer hebben, opbellen 
met de vraag of ze een afspraak voor telefonische hulp wensen. Deze 
afspraak wordt ingepland naar eigen wens en in overeenstemming 
met de openingsuren van FOD Financiën. Op het overeengekomen 
tijdstip (in mei of juni) zal je worden opgebeld door een medewerker 
die je bijstand verleent bij het invullen en ‘indienen’ van je aangifte. 
Daarna ontvang je per post een brief met de samenvatting van je 
gegevens, die je ondertekent voor akkoord en terugstuurt. Dan pas 
is je aangifte definitief ingediend.

• Je kan zelf een afspraak voor telefonische hulp vastleggen bij de 
FOD Financiën door te bellen naar het nummer dat op de enve-
loppe van je aangifte staat. Als er geen specifiek telefoonnummer 
is vermeld, kan je steeds bellen naar het contactcenter op het nr. 
02 572 57 57, elke werkdag van 8.30 tot 17.00 u. 

• Als telefonische bijstand niet mogelijk is, kan je uitzonderlijk alle 
beschikbare attesten, fiches én de blanco aangifte in de enveloppe 
stoppen en afgeven in het gemeentehuis in Zedelgem, tegen ont-
vangstbewijs. Hiervoor maak je vooraf een afspraak via 050 2883 
30. Wij bezorgen alle enveloppen tijdig aan de FOD Financiën. Na 
verwerking krijg je alle documenten terug via de post, inclusief 
een attest van neerlegging.

Opgelet voor valse telefoonoproepen
De federale overheidsdienst Financiën heeft weet van valse 
oproepen i.v.m. belastingaangiften. Om zeker te zijn dat je wel 
degelijk een medewerker van de officiële FOD Financiën aan de 
lijn hebt, let je op het volgende:

• de medewerkers zullen zich identificeren met naam en toenaam 
en melding van hun officiële organisatie, FOD Financiën;

• zij vragen geen bankgegevens op;
• zij zullen geen huisbezoeken doen;
• achteraf zal je met de post een bevestiging van indiening ont-

vangen.

B E L A S T I N G A A N G I F T E N

Belastingaangiften:
geen zitdagen, wel telefonische hulp bij invullen aangifte  
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Het containerpark blijft verder gecontroleerd en gedeeltelijk 
open, volgende openingsuren zijn van toepassing:  

Openingsuren vanaf 11 mei 2020
• Dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag doorlopend van 9 u. tot 17 u.
• Gesloten op maandag en donderdag

Vanaf 1 juni gelden de normale openingsuren terug 
zoals ook vermeld op je afvalkalender 2020
• Dinsdag: van 10 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u. 
• Woensdag: van 8.30 u. tot 13 u. en van 14 u. tot 18 u.
• Vrijdag: van 10 u. tot 12 u. en van 14 u. tot 18 u.
• Zaterdag: van 9 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16 u.
• Gesloten op maandag en donderdag 

Noot: in de periode van 1 oktober tot 1 maart is het containerpark 
gesloten om 17 u.

Naast groenafval is ook aanvoer van andere fracties, zoals hout-
afval en materialen beschreven in de afvalkalender 2020, terug 
mogelijk: de afvalkalender en andere info vind je terug op de 
gemeentelijke website: https://www.zedelgem.be/afval-recyclage

Let wel:  zeker nog niet alles wordt toegelaten op het container-
park: asbest, luiers (pampers), PMD, papier en karton zijn nog 
NIET toegelaten.

Omdat nabij contact met parkwachters uit den boze is mogen 
bezoekers niet direct betalen. De gemeente houdt de te betalen 
bedragen per inwoner bij en dit zolang de corona-maatregelen 
op het containerpark gelden. Pas daarna zullen bezoekers het 
verschuldigde bedrag bij hun eerste bezoek moeten betalen om 
toegang te kunnen krijgen tot het recyclagepark. 

Opgelet: een bezoek aan het containerpark is dus niet gratis, 
alle tarieven blijven geldig! Voor meer info over de tarieven, surf 
naar: https://www.zedelgem.be/tarieven 

Een bezoek aan het containerpark moet volgens de 
welbepaalde regeling en nauwgezette voorzorgs-
maatregelen verlopen:
• Iedere bezoeker moet bij het binnenkomen EN bij het verlaten 

van het park zijn identiteitskaart in de zuil steken en daarna het 
raam van zijn of haar voertuig onmiddellijk sluiten! 

• De aangevoerde fracties (materialen) worden geregistreerd door 
de parkwachter.

• Niet gesorteerde aanvoer wordt onmiddellijk geweigerd omdat 
dit anders te veel vertragingen oplevert.

Bezoekers moeten zich verder ook houden aan vol-
gende maatregelen:
• Kom alleen naar het containerpark en kom enkel indien dit nood-

zakelijk is.

• Tijdens het aanschuiven met de wagen moet je in de wagen blij-
ven zitten.

• De instructies opgelegd door de parkwachter bij de ingang, moe-
ten gevolgd worden van zodra  je binnenrijdt op het containerpark.

• Het aantal bezoekers op het park wordt beperkt; de slagboom 
wordt daarom regelmatig gesloten.

• Het afval mag niet gelost worden zonder uitdrukkelijke toelating 
van de parkwachter.

• In afwachting van het lossen van het afval blijf je in de wagen zitten.
• De parkwachter zal NIET helpen bij het uitladen.
• Breng je eigen gerief mee om bv. je aanhangwagen leeg te maken 

want de parkwachter helpt niet uit voorzorg tegen corona en er 
is geen materiaal ter beschikking.

• In elke omstandigheid moet de afstand van minstens 1,5 meter tot 
de parkwachter en tot andere bezoekers gerespecteerd worden.

• De tijd op het containerpark wordt beperkt tot maximum 15 mi-
nuten per persoon.

• Vermijd tijdens het bezoek aan het recyclagepark contact tussen 
je handen en je gezicht en was je handen grondig bij thuiskomst.

WAAROM wordt volgend welbepaald afval NIET 
toegelaten?
Asbest: om asbestafval volgens de wettelijke verplichtingen in te 
zamelen is er nood aan geschikte en genormeerde mondmaskers. 
Momenteel beschikt de gemeente niet over dergelijke mondmas-
kers omdat deze ingezet worden voor de medische sector, die nu 
voorrang heeft.

Luiers (pampers): luiers worden net zoals ander afval dat in de 
bruine vuilzak gaat, verbrand.  Luiers kunnen wel degelijk en ef-
fectief besmetting geven. Ze worden aangeleverd in een zak, maar 
moeten vervolgens in een container gedropt worden, die manueel 
open en dicht gedaan wordt. Het risico op het openspatten van 
zo’n zak is reëel en te vermijden! Luiers kunnen in de bruine afval-
zak gestopt worden.

Papier en Karton: papier en karton blijven verder via de normale 
kalender van huis-aan-huisophaling ingezameld worden.Ook hier 
is opnieuw de regel van toepassing om niet-essentiële verplaat-
singen te vermijden en mensen te steunen in de richtlijn van 
hogerhand met betrekking tot  ‘blijf in je kot’. Het niet aanvaarden 
van luiers op het containerpark sluit hier volledig bij aan.

PMD: alle materialen die in deze blauwe PMD-zak gestoken 
mogen worden, blijven verder via de normale kalender van 
huis-aan-huisophaling ingezameld worden.

Containerpark
Remi Claeysstraat 15 - 8210 Zedelgem
050 200 332
containerpark@zedelgem.be

Containerpark
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V R I J E  T I J D

Sporten in open lucht is aangeraden, maar hou je ook hier aan de op-
gelegde maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, die besliste 

dat sporten in open lucht voortaan mag samen met maximum twee an-
dere personen die niet onder hetzelfde dak wonen.

De gemeente wil haar inwoners daarom steunen in de maatregelen van hogerhand en 
heeft volgende gemeentelijke openlucht infrastructuur sedert 4 mei terug opengesteld 
om, met inachtneming van de maatregelen, te sporten in open lucht:
• Finse looppiste in Aartrijke.
• Er kan in clubverband gebruik gemaakt worden van de tennisterreinen op site De Groene 

Meersen en De Bosserij, en dit volgens de richtlijnen van Tennis Vlaanderen.
• De 2 outdoor badmintonterreinen op het domein De Groene Meersen kunnen door 

badmintonclub Fobis gebruikt worden.
• Er kan gevist/gehengeld worden in het parkdomein van Loppem. Hiervoor koop je een 

visverlof aan bij het bestuur van de Parkvissers. Dit kan 24 u. op voorhand telefonisch 
bij Chris Werbrouck (0473/98.59.01) of ter plaatse aan de visvijver. 

• De hondenclubs in Aartrijke kunnen de gemeentelijke terreinen terug gebruiken op 
voorwaarde dat ze kunnen voldoen aan de opgelegde voorwaarden.

Sporten in open lucht  
op gemeentelijke locaties sedert 4 mei

Alle sportclubs nemen de nodige coro-
na-maatregelen in acht en communiceren 
deze naar al hun leden.  Wanneer de 
maatregelen niet nageleefd worden, zal 
de gemeente genoodzaakt zijn om de 
openlucht sportterreinen terug te sluiten.

Noot: ‘Loop je Fit’ in Vloethemveld is niet 
toegelaten omdat het een groepsactivi-
teit betreft en omdat Agentschap Natuur 
en Bos samenscholingen verbiedt en dit 
voorlopig tot 8 juni

Alle indoorsporten blijven tot nader 
order verboden.
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* * *

Hoofdbibliotheek 
(site Groene Meersen)

terug open op afspraak vanaf 11 mei 

Vanaf 11 mei gaat de hoofdbibliotheek terug open, 
maar enkel op afspraak. De antennes in de deel-

gemeenten blijven toe. 

Een afspraak tijdens de openingsuren van de hoofdbib kan je 
zelf maken via het online afsprakensysteem op de gemeentelijke 
website: https://www.zedelgem.be/afspraken Als je zelf geen 
afspraak kan maken via de gemeentelijke website, bel dan naar 
het gemeentehuis op het algemeen nummer 050 288 330. Onze 
onthaalmedewerkers zullen een afspraak voor jou inboeken.

Het werken op afspraak laat het volgen van de corona-maatre-
gelen onder de meest veilige omstandigheden toe. Zo zal slechts 
een beperkt aantal bezoekers tegelijkertijd naar de bibliotheek 
kunnen komen en moet je er ook alle andere voorzorgsmaatre-
gelen naleven zoals het ontsmetten van je handen, de afstand 
tussen elkaar bewaren en het dragen van een mondmasker!

Kom alleen naar de bib of enkel begeleid door een noodzakelijke 
persoon. Een bezoek aan de bib kadert binnen de dienstverlening 
en is geen (familie-)uitstapje.

Openingsuren bibliotheek

Voormiddag Namiddag

maandag Gesloten 14.00 - 19.00 u. 

dinsdag Gesloten 14.00 - 19.00 u. 

woensdag Gesloten 14.00 - 19.00 u. 

donderdag Gesloten Gesloten 

vrijdag 10.00 - 12.00 u.  14.00 - 18.00 u.

zaterdag 09.30 - 12.30 u.  Gesloten 

zondag Gesloten Gesloten 

Bibliotheek
Stadionlaan 50, 8210 Zedelgem
050 20 80 08
bibliotheek@zedelgem.be

Publiekszaal Brouwerij  
De Leeuw in Aartrijke

vanaf 11 mei ook terug open  
op afspraak 

De gemeente stelt vanaf 11 mei ook terug de publiekszaal in Brouwerij De Leeuw 
open, maar enkel op afspraak en mits naleving uiteraard van alle voorzorgsmaatre-
gelen in de strijd tegen Corona. Je maakt telefonisch een afspraak op het nummer 
050 288 330. 

Engelstraat 7, 8211 Aartrijke
050 81 44 14
archief@zedelgem.be

Andere  
gemeentelijke  

locaties  
vrije tijd  

blijven gesloten 
Alle andere gemeentelijke loca-
ties zoals het jeugdcentrum, het 
zwembad en het sportcentrum, de 
cafetaria, het gemeenschapscen-
trum en cultuurzaal in De Groene 
Meersen, alsook alle andere ge-
meentelijke gebouwen en locaties in 
de deelgemeenten blijven tot nader 
order dicht. 
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Dienstencentra
De dienstencentra in onze gemeente blijven allemaal geslo-
ten. Dienstencentrum De Braambeier is telefonisch bereik-
baar op het nummer 050 252 240 voor de reservatie van:

• de boodschappendienst en de Minder Mobielen Centrale 
(MMC); 

• warme maaltijden:
- reservatie tot 16.00 u. de dag voordien
- afhalen in De Braambeier tussen 11.30 en 13.30 u.
- rondbrengen/levering aan huis voor kwetsbare inwoners 

tussen 11.30 en 12.30 u.

Lessen DKO  
(Deeltijds Kunstonderwijs)  

en JMA  
(Jeugd en Muziek Atelier)

Het Deeltijds Kunstonderwijs en het Jeugd en Muziek 
Atelier Zedelgem blijven minstens tot 8 juni inzetten op af-
standsonderwijs voor hun leerlingen. Deze datum is onder 
voorbehoud van nieuwe berichtgeving. Ouders en leerlin-
gen worden maximaal persoonlijk geïnformeerd.

Activiteiten en evene-
menten 

Tot en met  7 juni 2020:
• organiseert de gemeente GEEN eigen activiteiten of evenemen-

ten en worden geplande activiteiten of organisaties in gemeen-
telijke gebouwen/locaties geannuleerd. Deze maatregel zal op 
tijd geëvalueerd worden rekening houdend met de opgelegde 
maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad;

• geldt er een verbod voor derden (dit zijn particulieren of ver-
enigingen) om activiteiten of evenementen te organiseren in 
gemeentelijke of ocmw-infrastructuur, deze kunnen bijgevolg 
niet gehuurd worden. Ook uitleenmateriaal wordt niet verhuurd 
door de gemeente tijdens deze periode.

• gaan er geen activiteiten door in de gemeentelijke dienstencen-
tra; dit tengevolge van de beslissing van het Agentschap Zorg en 
Gezondheid om de dienstencentra te sluiten. 

Tot en met 31 augustus 2020:
In de lijn met wat de Nationale Veiligheidsraad beslist heeft om 
festivals en concerten te verbieden, zal de gemeente alvast t.e.m. 
31 augustus GEEN eigen grootschalige evenementen organiseren 
omdat dit precies activiteiten zijn waarbij veel volk op de been 
gebracht wordt en de corona-maatregel van social distancing niet 
kan afgedwongen of gegarandeerd worden.

Er zijn voorlopig geen federale maatregelen die privé-organisato-
ren verplichten om de gemeente hierin te volgen. De gemeente 
Zedelgem rekent op ieders gezond verstand en roept op om 
samen de strijd tegen het coronavirus verder aan te gaan en 
geeft deze maatregel graag als aanbeveling mee  naar mogelijke 
privé-initiatieven.

Heb je vragen over  
(intrafamiliaal) geweld?  

Bel 1712
Hulplijn 1712 is er voor kinderen, jongeren, volwassenen en oude-
ren met vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling. Een 
team van professionele hulpverleners staat voor je klaar. Je kunt 
hen elke werkdag tussen 9.00 en 18.00 u. telefonisch bereiken, 
gratis en anoniem.

Wie liever mailt of chat, dit is ook zeker een optie! 
Meer info: www.1712.be 
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Steun onze lokale handelaars en 

KOOP LOKAAL

Ben je zelf handelaar? 

Je vindt een pak informatie voor 
handelaars en ondernemers terug 
op de gemeentelijke website alsook 
interessante telefoonnummers:  
http://zedelgem.be/corona

Voor onze lokale handelaars 
zijn het ook moeilijke tijden. 

Daarom roept de gemeente graag 
op om ze massaal te steunen door 
lokaal te kopen! Bovendien zijn 
veel lokale handelaars en winkels 
goed georganiseerd op online-be-
stellingen en/of wordt er ook aan 
huis geleverd. 

Je kan de lijst van onze lokale handelaars 
raadplegen op https://www.zedelgem.be/
lijst-handelaars-groot-zedelgem

Merk je onvolledige informatie  in het 
overzicht op of info die niet klopt? Geef 
het door, stuur een mail naar bart.degroo-
te@zedelgem.be , dan passen wij correct 
aan. De gemeente heeft niet altijd van elke 
modaliteit weet, vandaar. We doen ons 
uiterste best om te updaten!
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Persoonlijke hygiëne
• blijf thuis als je ziek bent
• was regelmatig grondig je handen met 

water en zeep en droog ze ook goed af
• gooi afval, ook zakdoekjes en papieren 

afdroogdoeken, altijd in een vuilbak
• hoest of nies in je elleboog als je geen 

neusdoek of papieren zakdoekje bij hebt

Vertraag de verspreiding van het 
virus 
• doe alleen noodzakelijke verplaatsingen 

(naar je werk bv.) 
• blijf zoveel mogelijk thuis #blijfinjekot 

#blijfveilig
• geef geen handen, kussen of knuffels aan 

niet-gezinsleden en als je ziek bent ook 
niet aan je gezinsleden

• heb aandacht voor de maatregelen ten op-
zichte van de risicogroepen (mensen ouder 

dan 65-jaar, diabetici, mensen met hart- , 
long- en vaatziekten of nieraandoeningen, 
mensen met een verzwakt immuunsysteem

• respecteer de maatregel van de social dis-
tancing oftewel het bewaren van voldoen-
de afstand als je buiten bent (1,5 à 2 meter)

Mondmaskers
De gemeente neemt deel aan een grote 
groepsbestelling mondmaskers samen 
met o.a. de stad Brugge. Elke Zedel-
gemnaar, ook kinderen onder 12 jaar, 
zal van een kwaliteitsvol mondmasker 
worden voorzien. De gemeente zal zelf de 
huis-aan-huisbedeling organiseren.

De levering van de mondmaskers, per 
gezin, mag je verwachten vanaf de derde 
week van de maand mei. Als je niet thuis 
bent zal er een bericht voor je achtergela-

ten worden zodat je weet hoe en waar jij je 
mondmasker(s) zal verkrijgen.

Zo zal je mondmasker ook dienen om aan 
te trekken als je een gemeentelijk gebouw 
betreedt om naar de gemeentelijke 
dienstverlening op afspraak in het ge-
meentehuis te komen of om op afspraak 
naar de bibliotheek of de publiekszaal van 
het archief te gaan. 

Voel je je ziek?
Bel tijdens de week naar je huisarts. In het 
weekend bel je het nummer van de huis-
artsenpost/lokale wachtdienst 1733

Voor de wachtdienst apotheken raadpleeg 
www.apotheek.be

Corona-maatregelen 
in de kijker

Gebruik van een herbruikbaar stoffen mondmasker

Stap1:
Handen goed wassen met water en 
zeep of alcohol houdende gel

Stap3:
Opzetten van het mondmasker:

• Neem het masker vast aan de elastie-
ken of lintjes

• Plaats het masker aansluitend over 
de neus en mond

• Plaats de elastiekjes of lintjes achter 
de oren

• Trek de onderzijde van het masker tot 
onder je kin

• Check dat er geen openingen meer zijn

Stap5:
Afzetten en bewaren van het masker

• Neem het masker vast aan de elastie-
ken of lintjes

• Doe het masker af van achter naar voren
• Raak het masker nergens anders aan
• Plaats het masker in een afwasbaar 

bakje met buitenzijde naar beneden 
of in een afsluitbare linnen zak

• Was uw handen na het afdoen van 
het masker

Stap2:
Inspectie van het mond masker

• Check of het masker niet beschadigd is
• Check wat de binnen- en buitenzijde is.

Stap4:
Afspraken tijdens het gebruik

• Mondmasker niet aanraken tijdens 
gebruik

• Vervangen indien vuil, bij vochtig-
heid of na 4 u gebruik

Stap6:
Onderhoud van het masker

• Was het masker na elk dagelijkse gebruik 
• Minstens 30 min. op minimaal 60° 

of kortstondig koken in een kookpot
• Goed drogen voor het volgende gebruik
•  Bewaar het mondmasker op een 

propere afgesloten plaats
• Het mondmasker kan tot 50 x herge-

bruikt worden
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Stroobriefjes om te gebruiken in je buurt en te bezorgen aan al wie wil helpen om hetzelfde te doen. Bedankt!

Beste buur,

Mijn naam is  ...................................................................................................................

Ik woon in  ........................................................................................................................

Mijn telefoonnummer is  .......................................................................................

Mijn e-mailadres is  ...................................................................................................

Heb je iets nodig van de winkel of van de apotheek? Of kan 
ik je helpen met het zoeken naar een oplossing bij een pro-
bleem? Heb je moeite om de vuilniszakken buiten te zetten? 

Durf het gerust te vragen, we zijn er om elkaar te  
helpen en het is graag gedaan!

Beste groetjes!

Beste buur,

Mijn naam is  ...................................................................................................................

Ik woon in  ........................................................................................................................

Mijn telefoonnummer is  .......................................................................................

Mijn e-mailadres is  ...................................................................................................

Heb je iets nodig van de winkel of van de apotheek? Of kan 
ik je helpen met het zoeken naar een oplossing bij een pro-
bleem? Heb je moeite om de vuilniszakken buiten te zetten? 

Durf het gerust te vragen, we zijn er om elkaar te  
helpen en het is graag gedaan!

Beste groetjes!

Beste buur,

Mijn naam is  ...................................................................................................................

Ik woon in  ........................................................................................................................

Mijn telefoonnummer is  .......................................................................................

Mijn e-mailadres is  ...................................................................................................

Heb je iets nodig van de winkel of van de apotheek? Of kan 
ik je helpen met het zoeken naar een oplossing bij een pro-
bleem? Heb je moeite om de vuilniszakken buiten te zetten? 

Durf het gerust te vragen, we zijn er om elkaar te  
helpen en het is graag gedaan!

Beste groetjes!

Beste buur,

Mijn naam is  ...................................................................................................................

Ik woon in  ........................................................................................................................

Mijn telefoonnummer is  .......................................................................................

Mijn e-mailadres is  ...................................................................................................

Heb je iets nodig van de winkel of van de apotheek? Of kan 
ik je helpen met het zoeken naar een oplossing bij een pro-
bleem? Heb je moeite om de vuilniszakken buiten te zetten? 

Durf het gerust te vragen, we zijn er om elkaar te  
helpen en het is graag gedaan!

Beste groetjes!


