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Info

De gemeenteraad keurde eind juni 
het gemeentelijk ondersteuningsplan 
Corona goed.  Met dit plan wil het ge-
meentebestuur de inwoners, vereni-
gingen en diverse maatschappelijke 
sectoren gericht en doeltreffend on-
dersteunen bij het overwinnen van de 
gevolgen van de corona-crisis.

Hieronder kan u een overzicht van de 
getroffen maatregelen terugvinden.  

In een tweede fase zal, in overleg 
met alle betrokkenen, nagegaan en 
geëvalueerd worden welke eventuele 
bijkomende maatregelen nog kunnen 
genomen worden.  

JEUGD:

· Er wordt een 1e hulp coronakof-
fer ter beschikking gesteld voor 
de jeugdverenigingen die op kamp 
gaan in 2020.

·  De gemeente neemt het kampver-
voer (bus- en openbaar vervoer) 
voor de jeugdverenigingen voor de 
zomer 2020 ten laste.

·  De subsidies voor de jeugdvereni-
gingen zullen voor 2020 worden 
toegekend op basis van het gemid-
delde aantal punten van de afgelo-
pen drie jaar (2017-2018-2019).  Het 
subsidiebedrag (gemiddelde van de 
afgelopen drie jaar) zal met 50% 
verhoogd worden.

·  Er wordt een tussenkomst voorzien 
voor Kluisbergense kinderen tot en 
met 18 jaar  in het lidgeld van jeugd-
verenigingen voor 2020-2021 van 
50 EUR.

lees verder op p.2

Gemeentelijk ondersteuningsplan Corona
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De Dienst Omgeving (Stedenbouw en milieu) 
werd recent versterkt met joakim lepère (via 
het intergemeentelijk samenwerkingsverband 
met Solva). joakim zal ons met zijn jarenlange 
ervaring in de bouwsector, één dag in de week 
(elke donderdag) bijstaan voor alles wat te ma-
ken heeft met energie en wonen. 

Heb je vragen over wonen of energie of 
ben je van plan om je woning te renove-
ren? 
Misschien heb je dan wel recht op een pre-
mie van Wonen-Vlaanderen of Fluvius.  Voor 
bepaalde energiebesparende maatregelen 
(zoals dakisolatie, hoogrendementsglas, ver-
vangen van een verwarmingsketel…) kom je 
misschien in aanmerking voor een renteloze 
energielening.

Had je graag professioneel advies? 
Om duurzaam en vlot te verbouwen, vraag je 
best advies aan een onafhankelijke expert. 

De renovatieadviseur van de Provincie Oost-
Vlaanderen komt persoonlijk en in Kluisbergen 
gratis bij jou aan huis, voor de opmaak van een 
concreet stappenplan en technisch advies. 

Te hoge energiefactuur? 
joakim maakt voor u graag een V-test. Daarna 
vergelijken we de verschillende leveranciers. 
Kies je voor het plaatsen van zonnepanelen, 
zonneboiler en/of warmtepomp? Hij helpt je 
graag uitzoeken welke maatregel het best bij 
je past. 

Als inwoner van Oost-Vlaanderen kan je je ook 
jaarlijks inschrijven voor de groepsaankoop 
Groene Stroom van de Provincie Oost-Vlaan-
deren.

Momenteel loopt er nog een groepsaankoop 
dak- en spouwmuurisolatie via intercommu-
nale Solva. joakim kan je daar alles over ver-
tellen. 

Verhuur je een woning en je hebt vragen 
over de woonkwaliteit? Of ben je op zoek 
naar een nieuwe huurwoning? Vragen 
over de huurwetgeving, opzeg huurcon-
tract, kosten…?  
Kom zeker eens langs.

Voor alle wooninfo:
joakim is elke donderdag aanwezig op de 
dienst Omgeving, Berchemstraat 55a,  9690 
Kluisbergen of telefonisch op 055/23 16 43. 
We vragen u wel om eerst telefonisch een af-
spraak te maken.

Dienst Omgeving breidt uit 
met een woon- en energieloket

Staat jouw (tweede) wagen eigenlijk het groot-
ste deel van de tijd stil? Dan is autodelen vast 
goedkoper en gemakkelijker voor jou. Een auto 
enkel wanneer je die nodig hebt. 

Vanaf nu kan je ook in onze gemeente een 
deelauto vinden met steun van het Vlaams ge-
west. in het kader van de klimaatambities van 
de gemeente wordt bovendien bewust gekozen 
om enkel met elektrische voertuigen te wer-
ken. je vind de standplaats van de elektrische 
deelwagen (Renault Zoë) op het Stationsplein 
(Bloemenlaan).  

Eenvoudig en kostenbesparend
Om gebruik te kunnen maken van de elektri-
sche deelwagens van Valckenier Share dien 
je je enkel te registeren bij het deelsysteem 
en daarbij een geldig rijbewijs voor te leggen. 
En wat straffer is: er zijn geen instapkosten 
of abonnementskosten verbonden aan het sy-
steem! Als gebruiker betaal je enkel voor het 
effectief gebruik van de deelwagens. Ook han-
dig: je kan de auto weken vooraf reserveren of 
op het moment dat je die nodig hebt.

Infosessie in september
De gemeentelijke infosessie voor inwoners 
zal plaatsvinden op 8 september 2020 om 
19u00 in zaal De Brug, Brugzavel 25C te 9690 
Kluisbergen. Op dat infomoment wordt het ge-
bruik van de wagens van Valckenier Share uit-
gelegd en kan je vrijblijvend een testrit maken. 
in afwachting van deze infosessie tonen enkele 
filmpjes op de website www.valckeniershare.
be hoe eenvoudig het is om je te registeren en 
een wagen te reserveren. 

Meer info: www.kluisbergen.be/autodelen

Elektrisch autodelen 
nu ook in Kluisbergen!

Onze gemeente hecht veel belang aan een 
propere buurt. Om Kluisbergen proper te hou-
den zijn onze medewerkers van de technische 
dienst elke dag in de weer. Gras afrijden, 
bloemvakken en -perken onderhouden, goten 
en straten vegen… maar zo’n intens onder-
houd is niet altijd even vanzelfsprekend. Zeker 
omdat steden en gemeenten sinds 01.01.2015 
verplicht zijn om het openbaar domein pestici-
denvrij te onderhouden.

Daarom lanceren we opnieuw een warme 
oproep om ons een handje te helpen. Als ie-
dereen het kleine stukje stoep, de greppel of 
afvoergoot voor zijn eigen deur onderhoudt, 
draagt dat automatisch bij tot een mooi en pro-
per Kluisbergen.

Als inwoner moet u trouwens zelf instaan voor 
het onderhoud van het voetpad voor uw wo-
ning of eigendom. Dat wil zeggen dat u zelf het 
onkruid op het voetpad voor uw woning moet 
verwijderen. Het is voor u een kleine klus maar 
met een groot effect voor de hele buurt.

· Door af en toe te vegen met een harde bor-
stel kan u er mee voor zorgen dat het voet-
pad en de goot of greppel onkruidvrij blijft; 

· Trek regelmatig de jonge onkruidplantjes uit 
of begiet ze met heet water (bv. kookvocht);

· Als de voegen leeg komen, vul ze dan op-
nieuw met  wit of onkruidwerend zand;

· Veeg blikjes, plastic en ander klein zwerf-
vuil niet in de goot maar gooi ze bij uw ei-
gen afval.  

Steek dus een handje toe, hou je eigen stoep 
schoon en verwijder het onkruid (let wel, zon-
der gebruik van pesticiden).

Propere voetpaden, 
propere gemeente !

CULTUREEL-SOCIAAL

·  De subsidies voor de culturele en socio-
culturele verenigingen zullen voor 2020 
worden toegekend op basis van het gemid-
delde aantal punten van de afgelopen 3 
jaar (2017-2018-2019).  Het subsidiebedrag 
(gemiddelde van de afgelopen drie jaar) zal 
met 50% verhoogd worden.

·  De tussenkomst voor buurtfeesten wordt in 
2021 verhoogd naar 200 EuR.  De voorwaar-
den worden soepeler, nl.: 

De toelage kan aangewend worden voor het 
dekken van de eerste organisatiekosten (huur 
tent, huur zaal, optreden muziekgroep, anima-
tie, promotie, ander materiaal, sabam,...), maar 
kan eveneens gebruikt worden voor het dekken 
van de kosten voor eten en drank. De toelage 
is nooit hoger dan de ingebrachte en reëel ge-
maakte kosten. indien m.a.w. de gemaakte or-
ganisatiekosten die in aanmerking komen voor 
toelage lager liggen dan 200,00 EuR worden 
enkel de effectief gemaakte kosten vergoed.

·  De voorstellingen van het cultureel pro-
gramma 2020-2021 zijn gratis voor zover zij 
door de gemeente worden georganiseerd, 
alsook het dansfeest dat wordt ingericht 
door de sociale raad. 

·  De premie voor de verzorging van gehandi-
capte kinderen wordt in 2020 verhoogd van 
125 naar 250 EuR.

·  Er wordt een tussenkomst voorzien voor 
Kluisbergense kinderen tot en met 18 jaar in 
het lidgeld van de Kunstacademie Vlaamse 
Ardennen en voor de Koninklijke Academie 
Beeldende Kunst voor 2020-2021 van 50 
EuR.

·  Aan de grote dorpsevenementen (Berchem 
Bruist, Ruien Feeste, Zulzeekse Feesten en 
Kwaremontse feesten) wordt in 2021 een 
bijzondere toelage toegekend van 1.500 
EuR, mits zij tijdens hun evenement mee 
promotie voeren voor het 50-jarig bestaan 
van Kluisbergen. 

·  Er wordt om de 14 dagen een voedselbank 
georganiseerd.

SPORT

·  De tussenkomst in het lidgeld van sport-
clubs, voor Kluisbergense kinderen tot en 
met 18 jaar, wordt voor 2020-2021 verhoogd 
van 25 EuR naar 50 EuR.

·  De subsidies voor de sportverenigingen zul-
len voor 2020 worden toegekend op basis 
van het gemiddelde aantal punten van de 
afgelopen 3 jaar (2017-2018-2019).  Het 
subsidiebedrag (gemiddelde van de afgelo-
pen drie jaar) zal met 50% verhoogd wor-
den.

ECONOMIE

·  Er wordt een toelage toegekend aan de 
Middenstand Kluisbergen van 2.000 EuR 
voor de opmaak van de website shop-
peninkluisbergen.be

·  De concessionaris van het recreatieoord 
dient voor de maanden maart-april-mei 
2020 geen huurgeld te betalen.

·  Elke horecazaak ontvangt éénmalig een for-
faitair bedrag van 500 EuR, als tussenkomst 
voor één of meerdere publiektoegankelijke 
activiteiten in de zaak (bijv. optreden ar-
tiest, Dj, karaoke-avond,…).   Dit bedrag 
kan aangevraagd worden tot 31.12.2021.
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We hebben de droogste maanden sinds 1834 
achter de rug. Ook dit jaar krijgt België weer te 
maken met waterschaarste. 

En die waterschaarste is goed voelbaar, vooral 
in Vlaanderen. We moeten dus ons waterver-
bruik verminderen. Enkele eenvoudige tips - die 
meteen ook je waterfactuur verlagen - helpen 
je op weg.

je waterverbruik beter onder controle houden 
is goed voor het milieu, maar ook voor je porte-
monnee. Twee vliegen in een klap dus…
Dus, hoe gaan we te werk?

1. Neem een douche in plaats van een bad
 Een derde van ons waterverbruik komt tot 

stand door douche- en badbeurten. Hoewel 
iedereen weet dat je minder verbruikt door 
een douche te nemen in plaats van een bad, 
is er een addertje onder het gras… Als je 
10 minuten onder de douche blijft staan, 
verbruik je 150 liter water, en dat is dan 
weer evenveel als voor een bad! De op-
lossing? Een zuinige douchekop installe-
ren, waardoor het waterdebiet zakt van 
15 tot 6 liter per minuut.

2. Draai de kraan dicht terwijl je je han-
den wast, je tanden poetst, …

 in onze strijd tegen het coronavirus wassen 
we veel vaker onze handen. En hoewel aan-
geraden wordt om je handen gedurende 45 
seconden te schrobben, betekent dat niet 
dat je ook de kraan 45 seconden moet laten 
openstaan! Draai de kraan dus dicht terwijl 
je je handen desinfecteert!

 Deze tip geldt ook wanneer je je tanden 
poetst. je bespaart er bij elke poetsbeurt 
maar liefst 5 tot 8 liter mee! Hetzelfde geldt 
voor jullie heren, tijdens het scheren.

3. Hergebruik water
 Om je groenten schoon te maken bijvoor-

beeld. Was ze in een teil en gebruik het 
water achteraf om je planten te begieten.

 Nog een tip: terwijl je wacht tot er warm 
water uit de kraan loopt (in de keuken en 
zelfs voor je onder de douche stapt), kan je 
het koude water dat er eerst uit stroomt, 
opvangen. Voor je waterkan, je planten of 
eender welk ander gebruik.

4. Investeer in een regenput
 Regenwater kan immers bijna 60% van het 

verbruik in je woning voor zijn rekening ne-
men. 

 Afhankelijk van het gekozen model en de uit 
te voeren werken, kunnen de kosten schom-
melen tussen 1500 en 6000. Een investering 
die je in 7 tot 10 jaar hebt terugverdiend als 
je regenwater gebruikt om schoon te ma-
ken, de toiletten door te spoelen, de was te 
doen en op voorwaarde dat de oppervlakte 
van je dak minstens 150 m2 bedraagt.

 Vind je de investering te groot? Weet dan 
dat er ook goedkopere bovengrondse va-
ten bestaan. Of begin alvast met een ton 
onderaan de dakgoot te plaatsen. Het 
opgevangen water kan je gebruiken om het 
terras of de stoep schoon te maken, om de 
planten te gieten…

5. Verklein het volume 
 van het toiletreservoir
 Het toilet doorspoelen zou goed zijn voor 

meer dan een derde van ons totale water-
verbruik. Misschien is het moment dus ge-
komen om het anders aan te pakken, zeker 
als je nog een klassiek toilet hebt zonder 
dubbele spoeling (klein/groot).

 Onze tip: plaats een volle fles water in 
het toiletreservoir. Op die manier blijft het 
vulvolume beperkt. En je bespaart 1,5 liter 
bij elke spoelbeurt.

6. Gebruik even geen hogedrukreiniger
 je wilt je auto, fiets… wassen? Gebruik 

dan een emmer. Met de waterspuit van een 
hogedrukreiniger verbruik je minstens 200 
liter. Met een emmer is dat 10 liter... Dezelf-
de tip geldt om je terras schoon te maken: 
laat de Kärcher even op stal.

7. Regenwater voor planten en tuin
 Gebruik bij voorkeur regenwater (bijvoor-

beeld van je regenton). Giet ook bij voorkeur 
‘s morgens of ‘s avonds, zo verdampt 
het water minder snel.

 En belangrijker nog: je gras hoef je niet te 
gieten! Toegegeven het zal een beetje geel 

 worden, maar vanaf de eerste regendrup-
pels wordt je gras weer groener dan groen!

8. Spoel de vaat niet meer schoon!
 Spoel je borden niet schoon voor je ze in de 

vaatwasser stopt. Spoel je ze wel schoon, 
dan verdubbel je je waterverbruik voor 
het wassen van de vaat (en een vaatwas-
ser verbruikt tenslotte heel weinig water). 
Neem ook liever de ECO-modus in plaats 
van het snelprogramma. Hoewel de ECO-
modus langer duurt, wast hij de vaat beter 
en verbruikt hij daarbij minder energie. 

9. Vermijd waterspelletjes waarbij je 
voortdurend water verspreidt

 Plezier gegarandeerd met een watersproei-
er of waterglijbaan, maar ze springen niet 
echt zuinig om met water...

 Wil je toch in het water kunnen spelen, 
blaas dan een klein zwembadje op en 
vul het één keer. Vraag je kinderen ook om 
niet (te vaak) bommetje te doen 😄of om niet
in en uit het zwembad te stappen met hun 
voeten vol zand en gras. Zo vermijd je dat 
je het zwembad vaak moet bijvullen of het 
water moet vervangen.

 Nog een tip om minder water te verbruiken 
als je een zwembad hebt? Bedek het als 
je het niet gebruikt om verdamping te 
voorkomen.

10. Spoor lekken op
 lekken veroorzaken niet alleen waterscha-

de, ze zorgen ook voor overconsumptie. 
Onderhoud daarom goed je kranen en houd 
ze kalkvrij. laat een lekkend toilet of boiler 
repareren.

10 tips om je waterverbruik 
te verminderen

Op 15 juni zijn de voorbereidende werken ge-
start voor de aanleg van de rotonde op
de N8 Oudenaardebaan ter hoogte van de 
Kerkstraat. Tijdens deze voorbereidende fase 
zal er geen verkeershinder zijn.

Vanaf 10 augustus start de effectieve aanleg 
van de rotonde. De werken worden uitgevoerd 
in twee fasen per weghelft. Doorgaand verkeer 
op de N8 blijft steeds mogelijk in beide richtin-
gen door middel van tijdelijke verkeerslichten.  
Tijdens de ganse duur van de werken zal de 

Kerkstraat afgesloten zijn. Verkeer van de N8 
naar de N36 Kerkstraat wordt in beide richtin-
gen omgeleid via de Pontstraat en de Parklaan. 
Fietsverkeer wordt in de eerste fase voor beide 
richtingen omgeleid via het jaagpad langs de 
Schelde en de Pontstraat. 

in de tweede fase kunnen zij gebruik maken 
van het in eerste fase aangelegde fietspad dat 
als tijdelijk tweerichtingsfietspad wordt inge-
richt.

De werken zijn afgestemd op de passage van 
de Ronde Van Vlaanderen in het najaar.
Als alles goed verloopt zijn de werken op de N8 
afgerond tegen het kerstverlof. 

De timing is afhankelijk van weersomstandig-
heden en de technische uitvoering.

Werken rotonde N36/N8 ter hoogte van de Kerkstraat

Op 17 mei 2019 heeft de Vlaamse Regering de 
startnota en de procesnota over het gewes-
telijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Rond Ronse’ 
goedgekeurd. Nu zijn de inspraakreacties op 
die startnota verwerkt en is het planvoorne-
men verder uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd 
in een scopingnota.

De Vlaamse Regering zal een eerste beslissing 
over het plan nemen na een raadpleging van 
de bevolking. De raadpleging loopt van 9 juni 
2020 tot en met 7 augustus 2020. De bevolking 
wordt uitgenodigd haar inspraakreactie over 
scopingnota en procesnota te geven. iedereen 
kan deelnemen. 

Om al de inzichten en het studiewerk hierrond 
te structureren werkt Rond Ronse met 3 the-
ma’s: Mobiliteit, Open ruimte en Stedelijkheid.
Belangrijk om weten is dat ‘Rond Ronse’  in het 
leven geroepen is om een antwoord te bieden 
op de mobiliteitsproblematiek rond de stad 
Ronse: de N60 loopt momenteel dwars door 
het centrum en er is geen optimale ontsluiting 
van het bedrijventerrein Klein Frankrijk. Dit 
heeft een grote impact op de leefbaarheid van 
de stad. 

Maar in en rond Ronse zijn er ook andere uitda-
gingen zoals de toenemende druk op landbouw 
en de Europese natuurdoelen voor de regio. Bo-

vendien ontstaan er door de oplossing voor het 
mobiliteitsvraagstuk ook tal van kansen voor 
de verdere ontwikkeling van de stad. 
Rond Ronse werkt daarom aan een geïnte-
greerde oplossing die al deze elementen om-
vat.  

Dit betekent dat Rond Ronse en het ver-
haal van de N60 zich niet enkel beperkt 
tot Ronse, maar dat dit project ook op 
Kluisbergen een grotere impact zal heb-
ben.  

Zo worden, in het kader van de realisatie van 
de Europese natuurdoelen voor de regio, ook 
bebossingsscenario’s opgenomen in de sco-
pingnota. Deze natuurdoelen stellen dat er 
tegen 2040 ongeveer 350 hectare bos moet 
bijkomen in de streek. Voor de bosgordel 
Kluisbos-Hotond-Koppenberg betekent dat 250 
hectare bosuitbreiding. Het Muziekbos wordt 
uitgebreid met ongeveer 100 hectare nieuw 
bos.  in de verschillende bebossingsscenario’s 
werden percelen ingekleurd die mogelijks kun-
nen dienen voor deze bosuitbreiding, dit ook in 
Kluisbergen.  

Om die reden is het dan ook belangrijk om als 
particulier na te gaan of er mogelijks percelen 
die u in eigendom heeft werden ingekleurd.  
Als u daaromtrent vragen heeft of wenst te 

reageren, dan kan dit tijdens deze inspraakpe-
riode.

De nota’s en alle informatie over het openbaar 
onderzoek vindt u op www.rondronse.be.
Scoping- en procesnota voor het plan liggen tij-
dens die periode ook ter inzage in het gemeen-
tehuis van Ronse, Kluisbergen, Maarkedal en 
Oudenaarde. 

Gezien de maatregelen in zake de Corona-be-
smetting is het noodzakelijk eerst contact op 
te nemen met de gemeente en een afspraak te 
maken. De contactinformatie voor een afspraak 
vindt u eveneens op www.rondronse.be.

inspraakreacties kunnen worden ingediend tot 
uiterlijk vrijdag 7 augustus 2020 via de website 
www.omgevingvlaanderen.be. 

Reageren kan ook per brief.  Overhandig je 
brief tegen ontvangstbewijs in het gemeen-
tehuis van Ronse, Maarkedal, Kluisbergen of 
Oudenaarde of verstuur de brief naar:
Departement Omgeving
Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevings-
planning en -projecten
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert ii-laan 20 bus 7
1000 Brussel

Rond Ronse

Food ft. Facebook
jaarlijks wordt er 1,6 miljard ton (!) voedsel 
weggegooid! Dit staat gelijk aan een derde van 
al het voedsel in de wereld…

Het tegengaan van voedselverspilling staat 
dan ook hoog op de agenda!
Er bestaan al een heleboel initiatieven om dit 
probleem tegen te gaan, denk maar aan de app 
‘Too Good to Go’.

Maar ook de gemeente Kluisbergen wil een 
steentje bijdragen: binnenkort lanceren we nl. 
de nieuwe facebookpagina ‘De VoedselKluis’.
Hierop kan iedere inwoner van Kluisbergen zijn 
of haar ‘overschotten’ posten, die dan gratis 
opgehaald kunnen worden door geïnteresseer-
den.
Bv. je hebt dit jaar een overvloed aan sla of 
tomaten in je moestuin en geen zin om alle 
dagen sla of tomaten te eten, of je weet geen 

weg meer met de eitjes van jouw kip…
Dan kan je dit delen op de facebookpagina en 
misschien zijn er wel geïnteresseerden die net 
een slaatje willen maken of eitjes te kort heb-
ben voor die lekkere cake?
Heel simpel en vooral heel goed voor de sa-
menleving en het klimaat!

Hou de facebookpagina van de gemeente zeker 
in de gaten!
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Het online platform ‘goedgeplukt.be’ 
brengt eigenaars van hoogstamboom-
gaarden in contact met mensen die op 
zoek zijn naar plukvers fruit van eigen 
bodem, en daar met plezier de boom voor 
in willen. 

De vele boomgaarden in de streek hingen af-
gelopen lente vol bloesems en sierden zo het 
Vlaamse Ardennen landschap. Het gunstige 
weer heeft voor massale bestuiving gezorgd, 
dus het belooft een rijke oogst te worden. 
Maar al te vaak blijft een groot deel van het 
fruit aan de bomen hangen. Zonde van al dat 
lekkers…

Bovendien zijn er ook mensen op zoek naar 
onbespoten fruit. Om tot sap te persen, te ver-
werken in gebak of andere gerechten of om zo 
te eten. Om de vraag en het aanbod van hoog-
stamfruit samen te brengen lanceren de regi-
onale landschappen de website ‘goedgeplukt.
be’.  

Ik heb fruit
Heb je jaarlijks een overschot aan hoogstam-
fruit en wil je hier iemand een plezier mee 
doen? Op de website Goedgeplukt.be kan je 
je aanmelden en laten weten welk fruit je in 
de aanbieding hebt. Pluk je liefst zelf of mogen 
geïnteresseerden komen plukken? Wil je er 
iets voor in de plaats? Wie weet wil iemand in 
ruil jouw bomen snoeien of een kleine vergoe-
ding geven. Dat mag je zelf bepalen.

Ik zoek fruit
Ben je op zoek naar hoogstamfruit om te eten 
of om te verwerken tot confituur of gelei? Zoek 
je appels om te laten persen door de mobiele 
fruitpers? Of zoek je specifieke variëteiten om 
wijn of cider van te maken? Plaats een zoeker-
tje op www.goedgeplukt.be en neem in het 
oogstseizoen regelmatig een kijkje op de site. 
je vindt er fruit voor alle mogelijke toepassin-
gen, plukvers van uit een hoogstamboomgaard 
in de Vlaamse Ardennen, gezond en uit eigen 
streek.

Meer info over goedgeplukt.be bij Gus Van 
Hoeck, Regionaal landschap Vlaamse Arden-
nen : 055/20 72 65, gus.van.hoeck@rlva.be 

Regelmatig wordt vastgesteld dat niet elke 
woning in Kluisbergen een goed leesbaar en 
correct aangebracht huisnummer heeft. 
Vooral in appartementsgebouwen is dit vaak 
een probleem. Daarom willen we alle inwoners 
oproepen om hier de nodige aandacht aan te 
besteden. We wijzen daarbij graag op de richt-
lijnen van bpost voor het goed ontvangen van 
post:

1. Plaatsing: Plaats uw brievenbus aan de 
openbare weg. Bij woningen met meer dan 
4 brievenbussen mogen de brievenbussen 
ofwel aan de voordeur ofwel op de bene-
denverdieping op een vlot toegankelijke en 
goed verlichte plaats worden aangebracht.

2.  Toegankelijkheid: De toegang tot de 
brievenbus moet altijd vrij en zonder gevaar 
zijn.

3.  Opening: De bus moet minstens een ope-
ning van 23 cm breed en 3 cm hoog hebben.

4.  Grootte: De bus moet voldoende groot zijn, 
zodat u ook grote enveloppen kunt ontvan-
gen.

5.  Hoogte: de opening van de bus bevindt zich 
best op een hoogte tussen 70 cm en 170 cm.

6. Huisnummer: uw huisnummer moet zicht-
baar en leesbaar zijn vanop de openbare 
weg (ook in het donker). Niet verplicht, 
maar zeker aan te raden: zet op uw brieven-
bus de namen van alle bewoners.

7. Busnummer: indien aan één huisnum-
mer meerdere busnummers toegekend zijn, 
moeten de busnummers duidelijk zichtbaar 
en leesbaar worden vermeld op of nabij 
de overeenkomstige brievenbussen. Deze 
nummering moet een logische volgorde 
hebben en bij voorkeur enkel bestaan uit 
cijfers. Niet verplicht, maar zeker aan te 
raden: zet op uw brievenbus de namen van 
alle bewoners.

De zichtbaarheid van de huisnummers is trou-
wens niet alleen van belang voor de post, maar 
ook voor de hulpdiensten, die bij een inter-
ventie zonder tijdverlies het juiste adres moe-
ten kunnen vinden.

Tijdens de coronacrisis stelde BVLAR alles in 
het werk om de dienstverlening naar de burger 
toe te garanderen, en tegelijkertijd alle be-
roeps-  en vrijwillige medewerkers te bescher-
men tegen het coronavirus. Dat deed BVLAR 
door het instellen van rigoureuze maatregelen: 
aangepaste inzet-en decontaminatieprocedu-
res voor het ziekenwagen- en brandweerper-
soneel, aanmaken van handgels, en duidelijke 
communicatie. Nu de eerste golf van deze sa-
nitaire crisis lijkt bezworen te zijn, dienen ver-
schillende activiteiten opnieuw aangevat, dit 
evenwel aangepast met diverse voorschriften. 

“We hervatten stilletjesaan,” zegt zonecom-
mandant majoor Peter De Vijlder, “al is het 
wel in aangepaste vorm. We trachten alle 
vigerende maatregelen zoveel mogelijk te 
respecteren, en aldus verspreiding onder onze 
medewerkers en de burgers bij wie we inter-
veniëren te beperken.” Zo herziet BVlAR de 
maatregel van aanvullende uitruk. Hierbij werd 
een maximumcapaciteit bepaald per voertuig. 
De aanvullende manschappen van dat voertuig 
dienden de interventie te vervoegen met een 
bijkomend voertuig, om aldus een volledige 
correcte uitruk te garanderen. “Vanaf vandaag 
zullen onze voertuigen opnieuw uitrukken met 
volledige capaciteit, maar wordt er heel veel 
zorg besteed aan hygiëne en desinfectie van 
materiaal en voertuigen.” 

BVlAR vraagt aan de bevolking evenwel om in 
de gegeven omstandigheden ook de social dis-
tancing maatregelen te respecteren. “Dat is ze-

ker niet altijd evident. Burgers die een beroep 
moeten doen op onze diensten zijn vaak ge-
emotioneerd, waardoor soms vergeten wordt 
om de afstandsregels te respecteren. Dat be-
grijpen we maar al te goed, maar in sommige 
omstandigheden is het perfect mogelijk om 
een interventie uit te voeren op een manier 
waarop het voor iedereen veilig is,” weet de 
zonecommandant. “Het wespenseizoen staat 
opnieuw voor de deur, en we verwachten hierin 
heel wat activiteit. Voorgaande jaren vroegen 
we aan bewoners om na onze interventie een 
handtekening te zetten voor uitvoering. Dit 
hebben we tijdelijk geschrapt, om het contact 
te beperken, en de interventies veilig te kunnen 
uitvoeren. We zullen nu ook gerichter vragen 
aan de inwoners om afstand te houden tijdens 
dit type activiteiten.” 

Ook worden bij BVlAR de opleidingen, zowel 
intern als extern, geleidelijk opnieuw aange-
vat. Hierbij zal er heel wat aandacht gaan naar 
het respecteren van social distancing, het dra-
gen van mondmaskers, opgelegde maximale 
bezettingen en ontsmetten van materiaal. 
“uiteraard moeten we ons aanpassen aan de 
omstandigheden, en dat heeft de brandweer 
op een snelle manier gedaan. Zo werden er 
verschillende online webinars georganiseerd 
door Netwerk Brandweer (samenwerkings-
verband van de Vlaamse hulpverleningszones 
en de Vereniging van Vlaamse Steden en Ge-
meenten, nvdr) om de kennis op peil te houden. 
Maar we moeten natuurlijk ook ‘echt’ kunnen 
oefenen. Werken met materiaal, technieken

uitproberen… Een brand blussen doe je niet 
vanop afstand of achter een computerscherm,” 
voegt de zonecommandant er nog aan toe. 

“Gegeven de moeilijke context, en niet in het 
minst voor ons ziekenwagenpersoneel, mogen 
we trots zijn op de manier waarop we deze 
crisis hebben aangepakt en zijn doorgekomen. 
We hebben relatief weinig uitval gekend, 
waardoor onze operationaliteit nooit in het 
gedrang kwam, en we konden vaststellen dat 
eenieder zich maximaal inspande om hieruit te 
geraken. Zo zagen we bijvoorbeeld heel goede 
beschikbaarheidscijfers van onze vrijwilligers, 
en de wil om burgers in nood te helpen, on-
danks de situatie en de soms moeilijke werk-
omstandigheden. Maar deze crisis is natuurlijk 
nog niet afgelopen: we houden ons hart vast 
voor het najaar, maar we zijn beter voorbereid 
dan ervoor. ik denk dat iedereen hieruit heeft 
geleerd.” 

Tot slot wenst BVlAR alle burgers aan te ma-
nen om de regels van de verschillende instan-
ties correct na te leven. Verschillende mede-
werkers van BVlAR werkten in de frontlinie 
tijdens de coronapandemie, en weten dus wat 
dit virus kan aanrichten. Het is daarom van pri-
mordiaal belang dat iedereen alle maatregelen 
goed opvolgt, teneinde een eventuele tweede 
golf zo goed mogelijk te kunnen doorkomen.

Overschot aan hoogstamfruit? 
Dankzij goedgeplukt.be 
help je iemand de boom in!

Is uw huisnummer goed zichtbaar?

BVLAR informeert: 
afbouw maatregelen coronacrisis 

Energiehuis BEA organiseert een groepsaan-
koop  voor zonnepanelen voor alle inwoners in 
van Zuid-Oost-Vlaanderen. Ook onze gemeente 
ondersteunt deze groepsaankoop. Zonnepane-
len plaatsen is immers een duurzame keuze die 
bijdraagt aan een klimaatgezond Zuid-Oost-
Vlaanderen. 

Waarom kiezen voor zonnepanelen?
· je bespaart energiekosten: zonnepane-

len zijn een interessante investering, die 
meer opbrengt dan spaargeld op de bank. 
Gemiddeld verdien je de kosten van een 
installatie op minder dan 6 jaar terug.

· je hebt altijd energie: de zon is een onuit-
puttelijke bron van energie, in tegenstel-
ling tot schaarse, vervuilende grondstoffen 
zoals olie, gas en steenkool.

· je huis stijgt in waarde: met zonnepanelen 
verbeter je de EPC-waarde van je woning 
en verhoog je dus de marktwaarde van je 
huis.

·  Goed voor het klimaat: zonnepanelen dra-
gen bij aan een vermindering van jouw 
CO2-uitstoot en een klimaatgezond Zuid- 
Oost-Vlaanderen.

· Onder begeleiding van studiebureau Zero 
Emission Solutions werd zonne-expert 
Advenso uitgekozen om de installaties te 
plaatsen. Zij kwamen op basis van kwali-
teit én prijs als beste uit de bus.   

Inschrijven voor de groepsaankoop zon-
nepanelen kan tot 30 september 2020. 

Voor de eerste 400 inschrijvingen wordt nog 
dit jaar een plaatsing gegarandeerd. Zo kan je 
nog 15 jaar genieten van het systeem van de 

terugdraaiende teller en nog veel langer van 
een verminderde elektriciteitsfactuur. laat je 
je zonnepanelen in 2021 installeren, dan heb 
je geen recht meer op de terugdraaiende teller, 
maar wél op een aanzienlijke premie. Meteen 
bij inschrijving wordt berekend wat voor jou de 
interessantste keuze is. 

je zonne-installatie is ook direct klaar voor 
de toekomst, want ze is  ‘batterij-compatibel’. 
Hierdoor kan je jouw installatie uitbreiden met 
batterij-opslag, die je bovendien ook via de 
groepsaankoop kan aankopen. 

Meer inlichtingen en vrijblijvend inschrijven 
kan via 
www.energiegroepsaankoop.be/zonnepane-
len-zuid-oost-vlaanderen/

Groepsaankoop zonnepanelen 
in Zuid-Oost-Vlaanderen
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Heb je gemerkt hoe fijn het is om te dan-
sen, te zingen, muziek en toneel te spelen 
vanuit je kot? 

Ben je benieuwd naar onze kunstlessen?
Onze leerlingen en leerkrachten staan te 
popelen om in september opnieuw live én 
veilig aan de slag te gaan in onze Kunst-
academie!

Start je ook in onze opleidingen Dans, Muziek 
of Woord in Kluisbergen? Welkom! 

Ontdek het brede aanbod in de Kunstacademie 
Vlaamse Ardennen op onze vernieuwde web-
site www.kunstacademievlaamseardennen.be. 

Onze hoofdschool is gevestigd in de Wol-
vestraat 37 in Ronse, maar we hebben een 

bloeiende afdeling in de Stationsstraat 8 in 
Kluisbergen. Daar kan jij elke week de kunste-
naar in jou loslaten! Doen!
 
Inschrijven kan online, maar ook persoonlijk, 
na afspraak, in het secretariaat van de hoofd-
school, Wolvestraat 37 in Ronse.

Weet je nog niet wat je wil volgen? Kom langs 
voor info in onze academie op woensdag 2 
september van 14u tot 18u in de Stations-
straat 8 in Kluisbergen.

Ook van harte welkom in de hoofdschool op 
zaterdag 5 september van 9.30 uur tot 12.30 
uur, in de Wolvestraat 37 in Ronse. je zal er de 
volledige waaier aan opleidingen kunnen ont-
dekken en proeven op onze ‘Opendeur Kunst-
academie’ ! 

Kan er een leven in gevaar zijn? Een brand?

Bel 112
Bel 1722of

Gebruik 
het e-loket 

van de 
brandweer

ik heb hulp nodig 

wie bel ik?

www.112.be

ja

Bel altijd 112 in geval van brand 
of levensgevaar!

gevaar op openbare 
weg (boom op de weg, 
losgeraakte dakpannen 
en stenen,…)

instortingsgevaar

incident met gewonden

Enkele voorbeelden

nee

nee

ja

1722 wordt geactiveerd bij risico 
op storm of wateroverlast en is 
geen permanent nummer.

grote schade 
aan dak

water in de woning

openbare weg onder 
water

Enkele voorbeelden

Zet je veiligheid op de eerste 
plaats.

schade aan tuinhuis  

omgevallen boom in de 
tuin of tuin onder water

elektriciteitspanne

Enkele voorbeelden

Heb je hulp van de brandweer nodig?

of

Herstel 
het zelf

Doe beroep 
op een 

gekwalificeerde 
vakman

1722 activatie 

Neem bij een schadegeval contact op met je verzekeraar.

Sinds 9 juni is onze bibliotheek weer open, na 
bijna drie maanden lockdown. Het bibliotheek-
bezoek zal voorlopig wel volgens strikte voor-
waarden verlopen:

· We beperken ons tot het uitlenen en inne-
men van materialen. Het is dus niet moge-
lijk om de computers te raadplegen of de 
leeszaal te gebruiken.

· Er worden maximum drie personen tegelijk 
binnengelaten (met uitzondering van gezin-
nen met meer dan drie personen). 

· Voor het betreden van de bibliotheek moet 
je in de inkom je handen ontsmetten. je 
gaat pas binnen als het personeel teken 
geeft.

· je legt de eventueel in te leveren mate-
rialen op de daartoe voorziene plek op de 
balie. Daarna kan je je keuze maken. Hou 
je bezoek zo kort mogelijk, zeker als er een 
wachtrij is. Kom bij voorkeur ook alleen.

· Het personeel staat ter beschikking om 
dingen op te zoeken in de catalogus. Deze 
is echter ook raadpleegbaar op je smartp-
hone.

· We bedienen de bezoekers achter plexi-
glas en ontsmetten uiteraard regelmatig 
de handen. Teruggebrachte materialen 
worden drie dagen apart gehouden voor ze 
weer in het rek gaan.

· Tot 20 juli werkt de bibliotheek kostenvrij. 
We vragen geen boetes of leengeld. Be-
schadigde of vermiste materialen moeten 
wel vergoed worden.

· We hanteren de gebruikelijke 
 openingsuren:
 Dinsdag 16u-19u
 Woensdag 15u-19u
 Donderdag 9.30u-11.30u
 Vrijdag 9.30u-11.30u
 Zondag 9.30u-11.30u

Opgelet: mensen die nog materialen hebben 
die voor de lockdown zijn ontleend worden 
verzocht deze te komen inleveren. Dat kan kos-
teloos tot 20 juli, maar hoe vroeger de boeken 
terug zijn, hoe sneller we er iemand anders een 
plezier mee kunnen doen.

Tot ziens dus in de bibliotheek!

Bibliotheeknieuws
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Om het nieuwe schooljaar goed van 
start te laten gaan, organiseren we 
een infoavond in onze beide 
scholen.  
 
 Woensdag 26 augustus om 

in Ruien 
 Donderdag 27 augustus om 

in Berchem 
 
Ook nieuwe ouders zijn van harte 
welkom! 
 
Op dinsdag 1 september 2020 
verwachten we alle leerlingen voor 
de start van alweer een nieuw 
schooljaar. 

Openingsuren secretariaat tijdens de 
komende zomervakantie (op weekdagen) 
 
 Van woensdag 1 tot en met woensdag 8 

juli 
 Van dinsdag 18 tot en met maandag 31 

augustus  
 Telkens van 9.00 uur tot 12.00 uur in de 

school van Berchem, Kloosterstraat 24 
 Telefoon: 055 / 38 85 55 
 Telefoon directeur: 0476 / 97 83 93 

(gedurende de volledige zomervakantie) 
 Mail: directiedestart@kluisbergen.be 

Instapdata 2020-2021 
TIP: neem tijdig contact met ons op voor de inschrijving van uw kind. 

Voor kinderen geboren…     instapdatum 

van 1 januari t.e.m. 1 maart 2018   →  1 september 2020 

van 2 maart t.e.m. 9 mei 2018   →  9 november 2020 

van 10 mei t.e.m. 4 juli 2018    →  4 januari 2021 

van 5 juli t.e.m. 1 augustus 2018   →  1 februari 2021 

van 2 augustus t.e.m. 22 augustus 2018  →  22 februari 2021 

van 23 augustus t.e.m. 19 oktober 2018  →  19 april 2021 

van 20 oktober t.e.m. 17 november 2018  →  17 mei 2021 

van 18 november t.e.m. 31 december 2018 →  1 september 2021 

Nieuws van GBS De Start Kluisbergen 
Op het ogenblik dat u dit leest, zullen heel wat kinderen opnieuw 
op school aanwezig zijn. We doen er werkelijk alles aan om dit zo 
vlot en veilig mogelijk te laten gebeuren. Dankzij de grote inzet 
van alle personeelsleden van het gemeentelijk onderwijs van 
Kluisbergen en met de steun van ons schoolbestuur krijgen alle 
kinderen les in hun vertrouwde lokalen. Toegegeven, het is anders dan anders, maar het lukt 
aardig. Ik hoef je niet te zeggen hoe blij we zijn dat we de vele kinderen terug zien. 

Het huidige schooljaar zal waarschijnlijk uitgeroepen worden tot het meest bizarre aller tijden. 
Laten we vooral de goede dingen die deze coronacrisis heeft voortgebracht, onthouden. Ondanks 
het vele werk die deze buitengewone situatie nu met zich meebrengt, zijn we uiteraard al volop 
bezig met de voorbereiding van het volgende schooljaar. 

De inschrijvingen verlopen vlot. Er hebben 
reeds heel wat nieuwe kinderen de weg naar 
onze school gevonden en zullen vanaf 1 
september 2020 deel uitmaken van onze grote 
familie. Inschrijvingen voor volgend schooljaar 
kunnen nog steeds via mail gebeuren, maar het 
is voortaan opnieuw mogelijk om een bezoek te 
brengen aan onze scholen. Het volstaat contact 
op te nemen met de directeur, Paul Desmet, via 
directiedestart@kluisbergen.be of op het 
nummer 0476 / 97 83 93 om een afspraak te 
maken. 

De laatste weken van dit schooljaar zullen we 
maximaal gebruiken om les te geven, zodat alle kinderen zo weinig mogelijk leerachterstand 
oplopen. Hierdoor zullen schoolreizen of andere uitstappen of activiteiten jammer genoeg niet 
doorgaan. We krijgen wel de toelating en de mogelijkheid om het huidige schooljaar voor alle 
kinderen in schoonheid te laten eindigen. Het einde van het schooljaar is ook een tijd van 
evalueren en rapporteren. Ook dit zal zo goed als mogelijk uitgevoerd worden, zodat ouders en 
leerlingen goed geïnformeerd de zomervakantie kunnen ingaan. 

We hopen van harte dat de kinderen 
een superleuke zomervakantie 
kunnen beleven met veel sport, spel 
en spannende en ontspannende 
activiteiten. Zo kunnen ze op 
dinsdag 1 september het nieuwe 
schooljaar goed uitgerust en met 
weinig stress aanvangen. Als school 
zullen wij er alles aandoen om leerstoftekorten die dit schooljaar eventueel zouden ontstaan zijn, 
in het volgende schooljaar op te vangen. We duimen alvast voor een normaal schooljaar. Tot 
binnenkort op onze school. 

GBS De Start Berchem, Kloosterstraat 24 – 9690 Kluisbergen – 055 / 38 85 55 

GBS De Start Ruien, De Pacht 12 – 9690 Kluisbergen – 055 / 38 94 89 

INFO EN INSCHRIJVINGEN 

EEN AFSPRAAK MAKEN 

www.gbsdestart.be 

directiedestart@kluisbergen.be 

directeur Paul Desmet 

0476 / 97 83 93 
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Wat te doen bij warm weer? 

“Wees voorbereid en zorg voor anderen” 
We verlangen met zijn allen elk jaar naar het warme weer. Maar 
extreme warmte heeft soms minder prettige gevolgen. Want elk jaar 
sterven nog honderden mensen aan de gevolgen van warmte. Vaak 
gaat het om alleenwonende ouderen of chronisch zieken.  

 

Zorg voor anderen 
Geef deze kwetsbare groep daarom extra aandacht. 
Ken je alleenstaande senioren of zieken? Of 
vermoed je dat er zo iemand in je straat woont? Ga 
op warme dagen eens kijken of ze zich goed voelen 
en voldoende vocht binnenkrijgen.  

Help ook jonge kinderen voldoende te drinken. Laat 
kinderen NOOIT achter in een geparkeerde auto, 
ook niet voor twee minuten. 

Wees voorbereid 
Zorg dat je altijd water bij hebt. Hou de 
weersvoorspellingen in de gaten. Smeer op tijd 
zonnecrème. Verbouw en bouw hittebestendig. 

Wanneer hulp zoeken? 
Banale symptomen als hoofdpijn of duizeligheid 
kunnen de eerste symptomen zijn van ernstige 
problemen. Drink dan meteen meer water, zoek een 
koele plek en rust. Als je toch twijfelt, bel je huisarts. 
Reageer jij of iemand anders abnormaal op warmte? 
Dat kan bijvoorbeeld braken zijn of overvloedig 
zweten, kortademigheid, een hoge 
lichaamstemperatuur, …. Bel dan meteen de 
spoeddienst. Koel de persoon in moeilijkheden af en 
pas eerste hulp toe indien nodig.  

Website met advies en 
praktische tips 
Op www.warmedagen.be vind je een antwoord op 
vragen als ‘mag je koffie of thee drinken bij warm 
weer’, ‘hoe krijg ik mijn slaapkamer koel’ en ‘hoe 
nuttig is airco’?  

 

Drink voldoende 
• Drink meer dan gewoonlijk,  

ook als je geen dorst hebt. 

Hou jezelf koel 
• Zoek koele plekken op en vermijd 

de zon.  
• Verplaats inspanningen  

naar een koeler moment. 
• Draag lichte kledij en een 

hoofddeksel. 
• Koel je lichaam af (lauwe douche, 

(voeten)bad, ...). 

Hou je huis koel 
• Verlucht op momenten  

dat het buiten koeler is  
dan binnen. 

• Hou de zon buiten. 
 

Wanneer je maatregelen neemt tegen 
warmte, hou dan steeds rekening met de 
actuele coronamaatregelen, zoals beslist 
door de Nationale Veiligheidsraad. ! 


