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Verschijnt maandelijks, 
behalve in augustus

Info

De coronacijfers gaan allerminst de goede kant 
op. Strenge maatregelen zijn nodig om de ver-
spreiding van het virus in te dijken. 
Maar deze zullen natuurlijk pas effect hebben 
als we ze allemaal strikt opvolgen.

Het is begrijpelijk dat niet iedereen goed weet 
welke maatregelen er nu van kracht zijn. Ze zijn 
ook niet meer samen te vatten in enkele regels. 

Ze veranderen voortdurend en zijn waarschijn-
lijk al achterhaald op het moment dat dit info-
blad gepubliceerd wordt. 

Maar de 6 gouden regels sommen we graag 
nog even op:

1.  Respecteer de hygiëneregels.

2.  Doe je activiteiten liefst buiten.

3. Denk aan kwetsbare mensen.

4.  Hou afstand (1,5).

5.  Beperk je nauwe contacten.

6.  Volg de regels over bijeenkomsten.

We beseffen dat er een heel moeilijke periode 
aankomt. Maar toch willen we alle verenigin-
gen oproepen om de activiteiten waarbij er 
veel mensen worden samengebracht, te ver-
plaatsen naar een latere datum. Op plaatsen 
waar mensen samenkomen, bestaat immers de 
kans op besmetting.

Hou vol. Samen kunnen we dit!

Meer info via www.info-coronavirus.be of via 
info@kluisbergen.be. 

Respecteer 
de coronamaatregelen 
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Heb je het door de coronacrisis financieel 
moeilijk? Ondervind je problemen om bijvoor-
beeld je huur te betalen? Heb je het moeilijk 
om de eindjes aan elkaar te knopen? Weet dan 
dat de gemeente en het OCMW Kluisbergen 
klaar staan voor jou!

Voor kwetsbare gezinnen, alleenstaanden, ge-
zinnen met lage inkomens is het meer dan ooit 
moeilijk om financieel rond te komen. We doen 
er alles aan om deze kwetsbare doelgroep 
zoveel mogelijk te ondersteunen. Zowel de 
gemeente en het OCMW Kluisbergen, als de 
Vlaamse en Federale overheid.

Wil je meer informatie over onze diensten of 
heb je nood aan een luisterend oor of goed 
gesprek? Neem dan contact op met onze soci-
ale dienst op het nummer 055/23 16 39 of via 
ocmw@kluisbergen.be. We staan klaar om je 
te ondersteunen.

Hulp nodig 
 in coronatijden?

Beste inwoners,

Corona heeft nu al geruime tijd de wereld, ons 
land en onze gemeente in zijn greep.

Tal van maatregelen werden en worden geno-
men om het virus tegen te houden, maar het 
ziet ernaar uit dat deze maatregelen nog enige 
tijd zullen moeten aangehouden blijven om het 
beoogde effect te hebben.

Omdat het onzeker is wat de verdere evolutie 
van het virus zal zijn, heeft het gemeentebe-
stuur dan ook beslist om de jaarlijkse nieuw-
jaarsreceptie voor de bevolking, die traditi-
oneel doorging op de eerste zondag van het 
nieuwe jaar, af te gelasten. Ook de receptie 
met de gemeentelijke raden en het gemeente- 
en OCMW-personeel zal niet doorgaan.

Het gemeentebestuur betreurt dat zij deze be-
slissing moet nemen, maar het is een noodza-
kelijke beslissing die moet genomen worden, 
willen we het virus overwinnen.
Maar wij garanderen u dat, van zodra het kan 
en mag, de gemeente alles zal ondernemen 
om aan 2021, het jaar waarin we het 50 jarig-
bestaan van Kluisbergen vieren, alsnog een 
feestelijke toets te geven.

Afgelasting nieuwjaarsreceptie

Ter ondersteuning van de kwetsbare groepen 
in onze samenleving heeft het gemeentebe-
stuur de ‘Coronabon’ in het leven geroepen. 
Om deze actie te laten slagen, hebben we na-
tuurlijk jouw hulp als handelaar nodig!

Wat houdt de Coronabon nu juist in? 
Iedere persoon in een kwetsbare situatie krijgt 
van de gemeente twee Coronabonnen van 10 
euro, alsook ieder gezinslid van die persoon. 
Zij kunnen deze bonnen dan spenderen bij de 
aangesloten lokale handelaars. Deze bonnen 
zullen geldig zijn vanaf 1 januari 2021 tot en 
met 31 december 2021.

Wat houdt dit in voor de handelaars? 
Personen kunnen betalen met de Coronabon, 
waarna jullie deze bonnen dan maandelijks 
kunnen inleveren bij het gemeentebestuur. De 
waarde van deze bonnen wordt dan gestort 
op jullie rekening. Er wordt dus geen financi-
ele bijdrage verwacht van de handelaars! Alle 
handelszaken op het grondgebied van Kluisber-
gen komen in aanmerking.  
Wens je jouw handelszaak aan te sluiten bij 
dit project, stuur dan een mailtje naar info@
kluisbergen.be. 

Er wordt een lijst gepubliceerd met alle deel-
nemende handelaars waar de bonnen gebruikt 
kunnen worden. Voor meer en specifieke infor-
matie kan je altijd het reglement nalezen op 
onze gemeentelijke website.

Helpt u ook mee? Top! En vooral: bedankt!

Aan de gezinnen die vermoeden in aanmerking 
te komen voor de Coronabonnen vragen we 
nog even geduld uit te oefenen. 
In de volgende editie van het maandblad geven 
we hierover meer informatie.

Coronabon: oproep handelaars 
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In tijden waar ons sociaal leven even door el-
kaar geschud wordt, is het belangrijk om de 
gedachten te kunnen verzetten met leuke ac-
tiviteiten.

Het gemeentebestuur voorziet daarom een tus-
senkomst van 50 euro in het lidgeld van jeugd-
verenigingen, kunstonderwijs en sportclubs.

LET OP: je aanvraag voor de tussenkomst moet 
wel ten laatste op 15 november ingediend wor-
den op het gemeentehuis.

Meer info via jeugd@kluisbergen.be 
of via 055 23 16 10.

Reminder: 
 tussenkomst 
 vrijetijdsbesteding

De werken aan de nieuwe rotonde op de N8 
lopen stilaan op hun einde. Als alles verloopt 
zoals gepland, zal het rondpunt volledig klaar 
zijn vanaf januari 2021.

Omdat het rondpunt een belangrijke toegangs-
weg wordt naar Kluisbergen, is de gemeente, 
samen met de cultuurraad, op zoek naar een 
gepaste blikvanger (bv. een sculptuur, een 
kunstwerk, een natuurelement …) die centraal 

op het rondpunt zal staan. Iets waar we met z’n 
allen fier op kunnen zijn.
Maar daarvoor hebben we jouw hulp nodig. 
Heb je ideeën of suggesties? Bezorg ons die 
dan voor 30 november 2020 via info@kluisber-
gen.be of telefonisch via 055/23 16 21.

Oproep:
 denk mee na over een blinkvanger
 op de nieuwe rotonde op de N8

2020 was al een behoorlijk uitdagend jaar voor 
iedereen, maar Covid-19 heeft ook een grote 
weerslag op de verenigingen en voornamelijk 
de werking ervan. Vele activiteiten konden niet 
doorgaan, en dat heeft natuurlijk ook een uit-
werking op de subsidieaanvraag die normaal 
rond deze periode van het jaar ingediend dient 
te worden.

Het bestuur laat de verenigingen echter niet in 
de kou en besliste om als subsidie voor 2020 
het gemiddelde te nemen van de voorbije drie 
jaren (2017 – 2018 – 2019), en dit te vermeer-
deren met 50%. Deze berekening zal intern 
gemaakt worden op basis van de voorgaande 
subsidieaanvragen. De verenigingen hoeven 
dus hiervoor zelf niets te ondernemen.

Begin volgend jaar wordt het subsidiebedrag 
dan uitbetaald aan de verenigingen.

Samen slaan we ons door 
deze heikele periode!

Meer info via cultuur@kluisbergen.be. 

Subsidies voor verenigingen
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Sinds begin juli is het deelplatform ‘Helpende 
Handjes’ actief. Mensen vonden massaal 
dankzij Helpende Handjes de hulp die ze nodig 
hadden.

Een woordje uitleg 
‘Helpende handjes’ is een online platform van 
vraag en aanbod van diensten. Door registratie 
maak je jouw vraag en/of aanbod kenbaar en 
kan je de juiste match vinden.

Met de steun van LEADER Vlaamse Ardennen 
richtte Steunpunt Welzijn dit deelplatform op. 
Het tegengaan van vereenzaming en sociale 
cohesie bevorderen, is nu net waar Steunpunt 
Welzijn onder meer voor staat. De oprichting 
van dergelijk platform was dan ook een logi-
sche stap. 

Het platform heeft tal van voordelen. We vat-
ten deze hieronder kort samen. Op de web-
site www.helpendehandjes.net vind je meer 
uitvoerig antwoord op je vragen.

Voor iedereen: jong of oud, werkend of werk-
zoekend, gepensioneerd,… Je kan zowel 
vrager als aanbieder zijn van diensten. 
Beide kan uiteraard ook: iets nodig hebben 
én met iets anders kunnen helpen.

Gebruiksvriendelijk: Het is een handige tool 
waarmee je op zoek kan gaan naar de ide-
ale match tussen jouw vraag en heel wat 
helpende handen in jouw buurt. Alles staat 
duidelijk omschreven, je kan filteren op ca-
tegorie of op locatie.

Fiscaal vriendelijk bijverdienen: particulie-
ren (dus buiten hun beroepsactiviteit!) die 
hun diensten in het kader van deelecono-
mie aanbieden genieten van een fiscaal 
gunstige behandeling voor het bijverdie-
nen’. (10%)

Eenvoudige administratie: alle administra-
tie verloopt via ons erkend platform. Elke 
opdracht die via het platform verloopt 
is verzekerd. Als klusser betaal je een klein 
lidgeld, wij zorgen voor de verzekering en 
de administratie. Eens ingeschreven op 
het platform krijg je een handig overzicht 
van jouw zoekertjes, je betalingen, recente 
transacties,...

Geen wederkerige dienstverlening: hoewel 
je zowel diensten kan bieden als ontvan-
gen, is dit geen noodzaak. Dit is een ver-
schil met LETS, dat een ruilsysteem is van 
diensten. Beide systemen vullen elkaar 
aan.

Werkingsgebied
De pilootsteden en -gemeenten zijn Geraards-
bergen, Lierde, Zwalm, Brakel, Kluisbergen, 
Oudenaarde en Kruisem. Interesse vanuit an-
dere gemeenten in de regio is uiteraard moge-
lijk.

Aan de slag
1. Surf naar www.helpendehandjes.net

2. Registreer

3. Filter op categorie (vervoer, huishouden, tuin 
…) of op locatie: plaats een zoekertje of 
vind een helpend handje

4. Chat en maak afspraken: door het maken van 
een officiële afspraak via ons platform ben 
je als klusser verzekerd.

5. Uitvoering taak

6. Betaling klusser (binnen de 3 dagen)
 Verken het deelplatform…stel een vraag… 

en hopelijk vinden jij en het juiste helpend 
handje elkaar! 

Ambassadeurs gezocht
Voel je je geroepen om mee te bouwen aan het 
succes van ons deelplatform? Word ambassa-
deur!

Meer info via info@helpendehandjes.net.

Hulp nodig?

Wil je ook graag gebruik maken van dit plat-
form, maar lukt het niet om je te registreren 
of heb je moeite om je weg op dit platform 
te vinden? Neem dan contact op met de so-
ciale dienst van het OCMW (055/23 16 39 of 
ocmw@kluisbergen.be). We helpen je graag 
verder.

Helpende handjes
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Ter gelegenheid van de herdenking van Wapenstil-
stand wordt op woensdag 11 november 2020 om 
10 uur in de Sint-Amanduskerk in Kwaremont een 

herdenkingsplechtigheid gehouden ter nagedachte-
nis van de slachtoffers van beide wereldoorlogen. 

Na de mis zullen bloemen worden neergelegd aan 
de gedenkstenen in de verschillende deelgemeen-
ten.

11 novemberviering 2020 
 start in Kwaremont

Er zijn een heleboel beslissingen te nemen als 
je je woning gaat verbouwen, zeker als je dat 
op een duurzame manier wil doen. Duurzaam 
renoveren, dat betekent meer wooncomfort, 
lagere energiekosten én een leefbare woon-
omgeving. 

Wil je duurzaam verbouwen maar weet je niet 
goed hoe eraan te beginnen? Met persoonlijk 
renovatieadvies geraak je op de juiste weg. 
Een professioneel adviseur komt gratis bij jou 
aan huis en overloopt samen met jou de duur-
zame mogelijkheden voor jouw verbouwbouw-
plannen.

Naast een antwoord op jouw adviesvraag, krijg 
je een stappenplan op maat met alle maatrege-
len die belangrijk zijn om jouw woning energie-
zuinig te maken. Wanneer je het stappenplan 
integraal volgt, ben je aan het BENOveren. Dit 
betekent dat jouw woning BETER wordt GERE-
NOVEERD. 

Het advies is onafhankelijk, kwalitatief, helder 
en duidelijk.

Praktisch:
Welke woningen? Voor bestaande wonin-
gen. Voor nieuwbouwwoningen kan je beroep 
doen op bouwadvies (www.bouwwijs.be/
bouwadvies)

Voor wie? 
 Voor alle Oost-Vlamingen. 
 Ook je architect of aannemer is welkom. 

Prijs? 
 Gratis in Kluisbergen

Waar? 
 Ter plaatste in jouw te renoveren woning

Meer info? 
 www.bouwwijs.be/renovatieadvies

Duurzaam renovatieadvies 
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Wat een mooie weken hebben we achter de rug. Kijk maar eens naar de leuke 
foto’s die we van enkele bijzondere momenten hebben kunnen maken. We ge-
ven er graag een beetje uitleg bij.

Op stap naar de boomgaard 
Een van de eerste uitstappen met de bus, was met een groep enthousiaste 
kleuters naar de boomgaard. Appels plukken en daarna appelsap maken von-
den de kleuters natuurlijk heel plezant. Het sap smaakte heerlijk. Als toemaatje 
kregen we elk nog een zak met 2 kg appelen mee naar huis. Een dag om niet 
snel te vergeten.

Politie op bezoek
Naar aanleiding van “de week van de mobiliteit” kwam de politie op bezoek. 
Nadat de kleuters al wat uitleg kregen in de klas over het verkeer en de politie, 
kwamen inspecteur Barbara en enkele van haar collega’s langs om wat meer 
te vertellen over het uniform,  de kogelvrije vest, de riem met alle toebehoren, 
de politiecombi en nog veel meer. De kinderen waren echt onder de indruk, 
maar een kijkje in de combi en even bijzitten op de moto waren natuurlijk de 
hoogtepunten van het bezoek.

Naar het bos
Alhoewel de zon niet van de partij was, hebben de kleuters zich helemaal kun-
nen uitleven in het bos en in de bosuil. Het verkennen van het bos met de 
nodige uitleg, de ontdekkingen en de opdrachten maakten van deze dag een 
héél geslaagde bosdag.

Bosklassen in Durbuy
Op maandag 12 oktober 2020 trokken het 5de en 6de leerjaar van GBS De Start 
naar Durbuy op bosklas. Het werd een supertoffe, leerrijke, grensverleggende 
en coronavrije week.
Op het programma stond onder andere kajakken, hoogteparcours, wandelin-
gen, een deathride, rappellen en klimmen.
Onze toffe bende kreeg een pluim van zowel de buschauffeur als de monitoren.
Beleef de avonturen van GBS De Start mee op onze facebookpagina. 

Nieuws van GBS De Start.
 Twee scholen, één team, één visie
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Kunstkuur
Voor het tweede schooljaar op rij komen er collega’s van de Kunstacademie 
van Ronse ons team versterken. Ook dit schooljaar zullen alle leerlingen van 
het lager de lessen van de domeinen muziek, beweging en drama door een 
team van eigen leerkrachten én leerkrachten van de Kunstacademie krijgen. 
Er wordt afwisselend in Ruien en Berchem les gegeven. De eerste lessen zijn 
alvast veelbelovend verlopen.

Leerlingenraad
Ook de leerlingenraad is opnieuw van start gegaan. Op een maandelijkse bij-
eenkomst van een tiental leerlingen van de bovenbouw worden ideeën uitge-
wisseld om het leven op school nog aangenamer te maken.

Saved by the bell
5 oktober: dag van de leerkracht én internationale dag voor het onderwijs. Niet 
alle kinderen op deze planeet hebben het geluk dat ze naar school kunnen 
gaan. Elk jaar staan wij hier even bij stil. Ter gelegenheid hiervan kregen alle 
personeelsleden een “hartje” van de leerlingen van het tweede leerjaar. Wij 
maken samen elke dag het verschil voor onze kinderen. Dank u wel aan alle 
scholen over heel de wereld.

Meer info over onze school vindt u op 
www.gbsdestart.be of tijdens een bezoek.

 GBS De Start Ruien - Trien Van De Velde - 055 / 38 94 89

 GBS De Start Berchem - Paul Desmet - 055 / 38 85 55
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Binnenkort komen de donkere maanden er 
terug aan. Tijdens deze maanden stijgen het 
aantal (woning)inbraken  in vergelijking met de 
rest van het jaar.

We geven je graag een aantal tips mee waar-
mee je het een inbreker al veel moeilijker kan 
maken. Geef hen dus geen kans!

Dagelijkse voorzorgsmaatregelen
• Door deze gewoontes dagelijks toe te pas-

sen, verminder je de kans op een inbraak 
aanzienlijk:

• Zorg dat alle ramen, deuren en hekkens 
goed afgesloten zijn, wanneer je je woning 
verlaat. Zelfs al ben je maar voor heel even 
weg.

• Let erop dat men van buitenaf geen waar-
devolle voorwerpen kan identificeren. Maak 
dus van je woning geen etalage.

• Berg materiaal, waar dieven handig gebruik 
van kunnen maken, zoals ladders telkens 
goed op.

• Door het gebruik van automatische schake-
laars, kan men op bepaalde momenten van 
de dag de indruk geven dat er toch iemand 
thuis is.

• Vermijd het plaatsen van berichten op soci-
ale media, waaruit blijkt dat je op vakantie 
bent, want ook dieven gebruiken sociale 
media! Let ook op met iedereen in te lichten 
dat je op reis gaat. 

• Zorg er tevens voor dat je woning er be-
woond uitziet, als je een periode afwezig 
bent: schakel dus familie, vrienden of buren 
in om je brievenbus te legen, rolluiken op 
te trekken of laat soms iemand zijn wagen 
voor je deur parkeren.

• Bij een langdurige afwezigheid (reis, lang-
durige ziekenhuisopname …), kan je ook de 
politiezone inschakelen om woningtoezicht 
uit te voeren tijdens hun geplande patrouil-
les. Dit kan je aanvragen via Afwezigheids-
toezicht. 

• Let tevens ook op met briefjes aan de deur, 
waarop staat dat je maar even weg bent en 
verstop geen (huis)sleutels op de voor de 
hand liggende plaatsen.

• Inventariseer of fotografeer jouw waarde-
volle spullen en noteer, indien van toepas-
sing, het serienummer. Je kan ook een map 
bijhouden met daarin foto’s en facturen van 
al je waardevolle spullen.  Registratiefor-
mulier waardevolle voorwerpen.

Bescherm je woning
Ook rond je woning kan je het nodige doen, 
om inbrekers af te schrikken: zorg voor een 
goede zichtbaarheid vanaf de straat, plaats 
buitenverlichting met bewegingssensor, sluit 
je hek(kens) af met een hangslot, …

Meer informatie kan je vinden in de brochure 
Veilig wonen.

Ook in de politiezone Vlaamse Ardennen zijn 
een aantal mensen opgeleid als diefstalpre-
ventieadviseur. Zij verstrekken je objectief en 
kosteloos advies inzake de beveiliging van je 
woning. Je kan contact opnemen met hen via 
het  contactformulier. Vermeld wel dat je dief-
stalpreventieadvies wenst.

Heb je iets verdachts gezien? 
Bel dan de politie!

Heb je verdachte personen of voertuigen ge-
zien. Aarzel dan niet om de politiediensten in te 
schakelen. Deze zaken moeten zo snel mogelijk 
onderzocht worden door de politiediensten. Dit 
kan je het best doen, door naar het nummer 

101 te bellen en dit best niet te melden via de 
sociale media van onze zone. De noodcentrale 
101 wordt 24/24u bemand, de sociale media 
van de Politiezone Vlaamse Ardennen niet.

Toch het slachtoffer geworden 
van een inbraak?

Ben je toch het slachtoffer geworden van een 
inbraak, bel dan onmiddellijk de 101-noodcen-
trale. Zeker als je de inbreker op heterdaad kan 
betrappen. Probeer in dit geval zoveel mogelijk 
te observeren: kledij, uiterlijke kenmerken, ma-
nier van vluchten, naar waar vlucht de inbreker. 
Ga wel nooit zelf de confrontatie aan! 

Het is ook belangrijk dat je nergens aan komt 
en dat je niets opruimt alvorens de politie 
aanwezig is. Indien je dit wel doet, kunnen er 
bruikbare sporen verloren gaan.  

Een checklist van wat je te doen staat in geval 
van een inbraak, kan je terugvinden in de bro-
chure 'Wat te doen na een inbraak'.

Meer info: 
 www.1dagniet.be of www.besafe.be 

Geef inbrekers geen kans 
 tijdens de donkere maanden
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Ook de brandweerlieden van post Kluisbergen 
moeten door de coronacrisis de zaken anders 
aanpakken. Zo zullen ze dit jaar hun kalender 
niet deur-aan-deur kunnen verkopen.

“De deur-aan-deur verkopen zijn in coronatij-
den niet verantwoord. Maar omdat we het be-
langrijk vinden dat de inwoners van Kluisber-
gen toch een brandweerkalender ontvangen, 
verdelen we ze dit jaar in elke brievenbus van 
de gemeente. Helemaal gratis.” zegt Steven 
Bloeyaert, verantwoordelijke van brandweer-
post Kluisbergen.

“Maar toch is elke steun welkom. Een vrije 
bijdrage wordt erg geapprecieerd” voegt hij er 
nog aan toe. 

De brandweerkalender mag je in de loop van 
de maand november in de bus verwachten.

Brandweerkalender 
 gratis in de bus

Vanaf 5 april 2021 zullen de gele zakken voor het restafval voorgoed 
verdwijnen. Ze maken plaats voor grijze containers met chip. Vanaf dan 
betaal je per kilogram. Betalen via de ‘gewogen diftar’-methode, heet 
dat dan. Vanaf dan kunnen er geen gele zakken of stickers meer gebruikt 
worden! 

Enkele voordelen 
 van de grijze afvalcontainers:
1.  De afvalberg zal kleiner worden.
2.  Voor een gele zak van 60 liter betaal je 1,50 euro, ongeacht het aantal 

kg dat hij bevat. Met een afvalcontainer betaal je voor elke kilogram 
die je aanbiedt.

3.  Er zal beter gesorteerd worden.
4.  Containers zijn een duurzamere oplossing dan gele zakken. Er hoeven 

geen gele zakken meer verbrand te worden.
5.  Het is beter voor de rug van de afvalophalers.
6.  Geen gescheurde of opengekrabde zakken meer op straat.
7.  Er is ook een administratief voordeel. Dankzij de chip weet ILvA exact 

welke container waar staat en hoe laat hij werd geledigd.

Maar wat gaat dat kosten?
Wel, er zijn verschillende types containers. En afhankelijk van het type 
van de container wordt de prijs berekend. Voor elke container die je aan-
biedt, wordt ook een vaste aanbiedkost gerekend. 

Ook deze is afhankelijk van het type container. Een overzicht:

Type container Vaste aanbiedkost  Prijs per kilogram

 40 liter € 0,25 € 0,25

 140 liter € 0,25 € 0,25

 240 liter € 0,50 € 0,25

Ook de GFT-container zal dan voorzien worden van een chip en gewo-
gen worden bij elke aanbieding. Voor een GFT-container zal er een vaste 
aanbiedkost van € 0,125 aangerekend worden en zal je € 0,085 per 
kilogram afval betalen.

Half december zal ILvA een eerste brief versturen naar alle inwoners van 
Kluisbergen. Het zal dan mogelijk zijn om je containerformaat te kiezen. 
In een tweede brief (januari 2021) zal ILvA je dan meedelen wanneer 
de container zal geleverd worden en wanneer je GFT-container zal ge-
chipt worden. Er zal je dan ook gevraagd worden om 35 euro voorschot 
te betalen. Die wordt op je afvalrekening gestort. Telkens ILvA de rest-
afval- en GFT-container leegmaakt, gaat het bedrag automatisch van je 
afvalrekening af.
Heb je na 5 april 2021 nog gele zakken en stickers over, dan zal je ze tot 
30 juni 2021 kunnen inruilen. De terugbetaling gebeurt dan op je afvalre-
kening. De praktische details zullen later nog meegedeeld worden.

Meer info via www.ilva.be/gewogendiftar 
 of 055/23 16 43 (Milieudienst - Ann Taghon)

Bye Bye, 
 gele zakken
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De Vlaamse Regering besliste op 9 oktober 
om 5 steden en 21 intergemeentelijke sa-
menwerkingsverbanden te ondersteunen 
voor het opnemen van een dienstverlenende 
rol rond cultureel erfgoed. Er werden ook vijf 
nieuwe werkingen goedgekeurd en daar is de 
Vlaamse Ardennen er één van! Voor de periode 
2021-2026 zal de regio jaarlijks 200.000 euro 
ontvangen voor de werking van een cultureel 
erfgoedcel.

13 steden en gemeenten werken al jaren lang 

samen naar dit moment toe. In 2016 werd het 
intergemeentelijk samenwerkingsverband Erf-
goed Vlaamse Ardennen (EVA) opgericht. Sinds 
2020 huist EVA onder de nieuwe koepelver-
eniging VARIANT, intergemeentelijk samen-
werkingsverband voor cultuur en erfgoed in de 
Vlaamse Ardennen.

Voorzitter Joris Vandenhoucke: “VARIANT en 
EVA konden een goed subsidiedossier voorleg-
gen, dankzij de tomeloze steun van velen die 
het erfgoed in onze streek een warm hart toe-

dragen. Wij danken al deze mensen en organi-
saties van harte en kijken uit naar een mooie 
samenwerking in de komende jaren!”.

De samenwerkende steden en gemeenten zijn: 
Brakel, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, 
Lierde, Maarkedal, Kluisbergen, Kruisem, 
Wortegem-Petegem, Oudenaarde, Ronse, Zot-
tegem en Zwalm.

Meer info via www.erfgoedvlaamseardennen.
be. 

Erfgoedcel in de Vlaamse 
 Ardennen een feit!

Door alle binnendeuren in huis dicht te doen, 
kan je levens redden. Als er brand uitbreekt, 
blijft het vuur en de verstikkende rook – de 
grootste bedreiging – langer opgesloten. Zo is 
er meer tijd om jezelf en je gezin in veiligheid 
te brengen als een rookmelder alarm slaat.

Doe de deur dicht
Feit: de combinatie van binnendeuren die dicht 
zijn (= niet op slot) én rookmelders in alle leef-
ruimtes, biedt bewoners de meeste kans om op 
tijd verwittigd te worden bij brand en de wo-
ning te kunnen verlaten.

Je hebt misschien de gewoonte om de deuren 
in huis open te laten . Dat moet veranderen!
De deur dicht doen, vooral ‘s nachts, is van le-
vensbelang. Want als er brand uitbreekt, houdt 
zelfs een gewone, niet-brandwerende binnen-
deur de rook tot 20 minuten tegen. Tijd die le-
vens kan redden.

De deur dicht doen is een simpele handeling 
die geen geld of moeite kost, terwijl het de 
verspreiding van de verstikkende rook effectief 
vertraagt.

Voldoende rookmelders en een ingeoefend 
vluchtplan zorgen ervoor dat jij en je gezin tijdig 
je woning kunnen verlaten bij brand. Trek ook 

de deuren achter je dicht op weg naar buiten, 
zo sluit je de brand op en beperk je de schade.

Hang rookmelders
Rookmelders vormen een eenvoudige en doel-
treffende bescherming tegen de gevaren van 
brand. Ze zijn helemaal niet duur en makkelijk 
zelf te plaatsen. Zodra de rookmelder rook de-
tecteert, zorgt het alarmsignaal ervoor dat jij 
en je huisgenoten zichzelf in veiligheid kunnen 
brengen.

In grotere woningen kan je kiezen voor gekop-
pelde rookmelders zodat het alarm op meer-
dere plaatsen hoorbaar is. Zorg er in elk geval 
voor dat de rookmelders in afgelegen lokalen, 
bijvoorbeeld een berging, hoorbaar zijn in de 
slaapkamer. Deze rookmelders kan je op een 
simpele manier draadloos met elkaar verbin-
den.

Om wettelijk in orde te zijn, moet in Vlaande-
ren en in Wallonië elke woning, appartement 
of studio op elke verdieping minstens een 
rookmelder hebben. In kamerwoningen moet 
er bovendien ook in elke kamer een rookmelder 
zijn.*
*In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt 
er alleen een verplichting voor huurwoningen 
en moet er in elke kamer op de vluchtweg van-

uit de slaapkamer naar buiten een rookmelder 
hangen.

Bewustmakingscampagne
Voor het eerst slaan verschillende organisa-
ties de handen in elkaar om de bevolking te 
sensibiliseren rond brandveiligheid. Met deze 
campagne willen ze de bevolking bewustma-
ken van het belang van een deur die dicht is in 
combinatie met voldoende rookmelders en een 
vluchtplan.

De campagne past in de doelstellingen van 
het nationaal brandpreventieplan 2020: een 
veiligere samenleving met significante vermin-
dering van het aantal woningbranden en CO-
intoxicaties. 

De deelnemende organisaties willen op die 
manier het aantal doden en gewonden terug-
dringen en de schade in en rond woningen 
beperken. ‘Doe de deur dicht’ is de een preven-
tiecampagne van Netwerk Brandweer, Oscare, 
Brandweervereniging Vlaanderen, Stichting 
Brandwonden, Brandweer Brussel, Federale 
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Agent-
schap Wonen Vlaanderen en VVSG.

Meer info via www.doededeurdicht.be 

Doe de deur dicht! 
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Ruien 2.0: 
 nieuwe datum 
 eerste participatieavond

De eerste participatieavond van het project Ruien 2.0 werd noodgedwon-
gen uitgesteld. Maar uitstel is geen afstel. 

De avond wordt verplaatst naar de datum waarop de tweede participa-
tieavond ging plaatsvinden. 

Zet dus donderdag 14 januari 2021 met stip, maar toch onder voorbe-
houd, in jullie agenda. Het volledige participatietraject wordt dus met 
enkele maanden opgeschoven.

Uit praktische overwegingen vragen we aan diegene die zich inschreven 
voor de avond van 29 oktober 2020, dit opnieuw te doen voor de avond 
van 14 januari 2021. Zo hebben we zicht op het exact aantal aanwezigen 
en vermijden we misverstanden. 

Nog eens de praktische zaken:

Datum:  donderdag 14 januari 2021

Locatie:  Feestzaal Brugzavel, 
    Brugzavel 25b, Berchem

Uren:   welkom om 18u30. 
    Start om 19u en einde om 22u.

Coronamaatregelen: 
    Mondmasker is verplicht, 
    alsook het inschrijven voor dit event.

Inschrijven: telefonisch op het nummer 
    055/23 16 43 of online via 
    http://bit.do/Ruien14jan 
    (tot en met vrijdag 8 januari 2021)

Meer info via www.kluisbergen.be/ruien2.0

Vanaf 1 januari 2021 zal de tussenkomst die de 
gemeente aanbiedt in een abonnement van De 
Lijn uitgebreid worden tot en met de leeftijd 
van 24 jaar.  

Momenteel geldt deze tussenkomst tot en met 
18 jaar, maar vanaf 01.01.2021 kunnen ook jon-
geren tot en met 24 jaar van deze tussenkomst 
genieten.

De tussenkomst zelf bedraagt 20% van de 
kostprijs van het abonnement.
Vanaf 01.01.2021 zal een attest van de dienst 
burgerzaken ook niet langer nodig zijn. 

De korting zal automatisch worden doorge-
voerd.  U kan dus rechtstreeks het abonnement 
aankopen in de Lijnwinkel of online, zonder dat 
u hiervoor eerst nog moet langsgaan bij de ge-
meente.

Uitbreiding tussenkomst 
 abonnementen de lijn



12    NOVEMBER 2020

Een initiatief van de Belgische overheid.

Vandaag bevindt ons land zich op COVID-19 alarmniveau 4. Om het coronavirus te verslaan,  
moeten we samen de regels volgen. Informeer je, want mogelijk zijn er in jouw stad of regio  

extra maatregelen van kracht. Samen kunnen we het. Volg de regels en red levens.

1 ploeg van 11 miljoen. Allemaal samen.
Laten we de regels volgen.

Was je handen 
regelmatig

Draag  
een mondmasker

Hou  
1,5 m afstand 

Beperk je tot  
1 knuffelcontact

Denk aan 
kwetsbare mensen

Werk thuis

Verlucht 
binnenruimtes

Doe je activiteiten  
liefst buiten

Je kan alle details 
raadplegen op 

www.info-coronavirus.be 


