Update 9 juni 2020

OVERZICHT MAATREGELEN Covid19 op niveau van Affligem
Veiligheidscel samengesteld uit volgende personen en diensten:
-

College: Walter De Donder (aangevuld met schepenen naargelang de punten)
Noodplanning: Leen Pauwels
Preventia personeel: Jan Van Liedekerke – Luc Van de Putte
Management: Juliaan Van Ginderdeuren – Hugo Declerck – Frédéric Pipelers
Politie: Robrecht Segers – Mich Fueyo Fernandez
Communicatie: Nele De Schouwer
Sociaal Team/PSIP: Katrien Van Nieuwenborgh

Samenkomsten steeds in het teken van de maatregelen van de federale overheid => toegepast op
onze gemeente.
Deze maand samenkomsten op:
-

13 mei
15 mei
4 juni
8 juni

Genomen maatregelen gerangschikt op thema:
Communicatie:
-

-

Via de gemeentelijke website wordt de communicatie van de overheid dagelijks aangepast.
De laatste versie van de FAQ of Ministerieel Besluit is via de site te raadplegen.
Op de site werden ook de specifieke maatregelen voor Affligem geplaatst en
aangevuld/aangepast waar nodig.
Gespot bedeeld op 15 mei met speciale corona-katern.
De Facebookpagina werd gebruikt om ad hoc berichten te delen, op vraag van de overheid
of ons bestuur.
Coronaseniorenkrant is in druk en wordt volgende week bedeeld. Bedoeling is deze krant
enkel te bedelen tijdens de coronacrisis en speciaal voor en door doelgroep senioren.
Bij bedeling van de mondmaskers: brief namens het bestuur + folder contact tracing en
gebruik mondmaskers

Persoonlijke Beschermingsmiddelen:
-

De federale overheid heeft al enkele leveringen van mondmaskers voorzien voor
zorgberoepen. Deze worden telkens door de gemeentelijke diensten verwittigd en kunnen
hun materiaal afhalen op de sportdienst.
De PBM worden door de gemeente afgehaald en de veiligheidscel zorgt voor de coördinatie
van de bedeling.

-

Mondmaskers taskforce in Affligem: 3 luiken:


Maakjemondmasker.be: oproep aan vrijwilligers om zelf mondmaskers te maken:
verschillende vrijwilligers maken mondmaskers en bezorgen deze aan de gemeente.
Gemeente heeft hiermee onder andere de mantelzorgers en zorgbehoevenden van
mondmasker voorzien. Stand van zaken: er zijn vrijwilligers die meer dan 1000
mondmaskers hebben gemaakt!
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Mondmaskers en filters van de federale overheid: de filters zijn samen met de
mondmaskers van de gemeente bedeeld bij elke inwoner >12. (zie onderstaand punt)
Vanaf 15 juni worden de herbruikbare mondmaskers van de federale overheid ter
beschikking gesteld van de inwoners bij de apothekers. Communicatie volgt.
Mondmaskers van de gemeente EVALUATIE: Bedeling en klaarmaken enveloppen door
personeel en vrijwilligers verliep zeer goed. De voorbereiding was prima, waardoor de
foutenmarge zeer klein is.
Ter info: er werden 5233 brievenbussen voorzien van een enveloppe met daarin voor
elke gedomicilieerde persoon ouder dan 12 jaar een filterset en mondmasker. Elk adres
ontving een flyer over contacttracing, info over mondmasker en een brief van het
gemeentebestuur.
Enkele punten van bespreking:
- Op 5255 brievenbussen: 33 enveloppes die nog moeten worden afgehaald door
inwoners omdat de brievenbus te klein was of er vraagtekens waren met
betrekking tot huisnummer.
- Bussen die niet gevonden werden – bussen zonder nummer => een
sensibiliseringsactie opzetten + in nieuw politiereglement laten heropnemen
dat een huisnummer verplicht is (staat er nu ook in art. 128).
- Enkele zaken die niet correct waren opgenomen in de bevolkingslijsten worden
aangepast in samenspraak met Nele Vaeyens.
- Er wordt gestreefd om elke dag kort op de bal te spelen wat betreft de
afhandeling van de fouten die worden gemeld. Dat gaat over niet erg veel
dossiers, wat zeer bemoedigend is.
- Mensen die referentieadressen hebben bij OCMW hun materiaal ontvangen bij
OCMW.

Kinderopvang en onderwijs:
Samen met de directies van de scholen wordt regelmatig vergaderd om plannen op mekaar
af te stemmen en waar nodig ondersteuning te bieden met de gemeente.
Heropstart van de scholen: alle scholen zijn opgestart. Er wordt veelal gewerkt met
beurtsystemen, vooral met de bedoeling de gemeenschappelijke ruimtes optimaal te kunnen
benutten.
Om het spelen en werken in bubbels te kunnen faciliteren, werd tijdens het scholenoverleg in
samenspraak met de gemeente extra plaats vrijgemaakt voor de scholen:
-

Sint-Vincentius: Patro Hekelgem + patrotuin (Gildenhuis als reserve)
Sint-Jan: Kantine + plein Leeuwkens Teralfene
De Regenboog: terrein Scouts Teralwina
’t Lessenaartje: 2 terreinen EMI Essene i.s.m. De Montil
De Klimming: weide Spanoghe + patronaat

Voor ondersteuning tijdens de schooluren (noodopvang en speelmomenten), hebben alle
scholen de mogelijkheid om 2 vrijwilligers per locatie aan te werven. Deze worden betaald
door de gemeente en verzekerd via vrijwilligersverzekering.
Taalplein/zomerschool: geen enkele school ziet het zitten een zomerschool op te zetten
deze zomer. Er wordt gefocust op de organisatie van het jaarlijkse taalplein. Momenteel
wordt ingezet op deelnemers: is er interesse? Zijn er voldoende deelnemers? Indien poitief
resultaat, gaat het taalplein door. Sowieso wordt het concept van taalplein samen met de
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regio doorgetrokken naar een jaarwerking met verschillende oefenmomenten doorheen het
schooljaar.

Jeugd:
Er werd vergaderd met de jeugdverenigingen, Activo, stuurgroep speelpleinwerking en Infano om de
plannen op mekaar af te stemmen en de draaiboeken voor Affligem te implementeren.
Zomerkampen
Met alle jeugdverenigingen is samengezeten voor een veiligheidsplan voor de jeugdkampen. Er
wordt 500 euro per jeugdvereniging vrijgemaakt voor vervoer naar de kampen, aangezien dit een
grote meerkost wordt voor de verenigingen onder de huidige normen.
Er zal een permanentienummer voorzien worden in de gemeente voor noodgevallen – huisartsen
van Affligem worden betrokken – steun wordt verleend voor EHBO-materiaal.
Speelpleinwerking
Gaat door in 3 bubbels van 50 (inclusief animatoren) en onder strikte veiligheidsregels. 2 bubbels in
Klimming (apart van mekaar) en 1 bubbel parochiezaal en KLJ-lokaal (reserve indien parochiezaal niet
lukt: ’t Lessenaartje). Communicatie naar ouders werd opgezet. Vooraf inschrijven wordt sterk
aangeraden omdat de totale capaciteit minder hoog ligt (133 kinderen per week in plaats van 160
kinderen per dag). Er blijven enkele plaatsen voorbehouden voor dagopvang (voornamelijk
kwetsbare doelgroep en noodopvang).
Animatoren krijgen extra opleiding rond de veiligheidsmaatregelen en nieuwe manier van werken.
Sportkampen
Activo zal eveneens het systeem van de bubbels hanteren. Voor de weken waar er te weinig
accommodatie beschikbaar is voor de verschillende bubbels, zal worden samengewerkt met domein
Verbrugghen en Eendracht Hekelgem.

Sportaccommodatie:
-

-

Alle sportaccommodatie is opnieuw geopend behalve de fit-o-meter.
Ook de sporthal is opnieuw geopend voor trainingen.
De sportdienst communiceert telkens elke versoepeling en de bijhorende richtlijnen. Voor elk
van deze accommodaties zijn richtlijnen en veiligheidsaanbevelingen opgesteld. Naleving
wordt door de zaalwachters van de sportdienst gecontroleerd.
Sportclubs die de trainingen hervatten, doen dat met een veiligheidsplan.

Zorg/schakelzorgcentrum:
-

Affligem stapte mee in zorgregio AMALO en zorgde onder coördinatie van de Inercommunale
Haviland voor de oprichting van een Schakelzorgcentrum in het Gosset Hotel in GrootBijgaarden. Het SZC is niet moeten opstarten. Draaiboek ligt klaar, het SZC kan binnen de 4
dagen operationeel zijn indien nodig.

Lokale economie:
-

-

Via de dienst lokale economie werden alle handelszaken geïnformeerd en bijgestaan waar
nodig en waar vragen waren.
Waar nodig werd contact gelegd met de diensten van de gouverneur voor verduidelijkingen.
Affiches werden verdeeld – veiligheidsrichtlijnen gecommuniceerd – voorbeeldplannen
doorgestuurd in kader van heropening.
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-

Sinds maandag 8 juni: horeca opnieuw geopend. Zelfde principe gehanteerd als bij de
opening van de winkels.

Vrije Tijd/evenementen:
-

Alle initiatieven zijn geannuleerd tot en met 31 augustus. De veiligheidscel adviseert deze
lijn aan te houden om volgende reden:
 De duidelijkheid werd door alle verenigingen positief onthaald.
 De overheid geeft aan dat de evenementen verboden zijn tot 1 augustus, wat ons inziens
niet gelijk staat aan “het is toegelaten vanaf 2 augustus”.
 Het online-evaluatie-instrument is momenteel nog niet voorhanden, dus kunnen we er
ons ook niet op baseren om objectief te oordelen.
Van zodra het beloofde instrument en de protocollen beschikbaar, zullen we dit toepassen
voor de evenementen na 31 augustus.

-

Vergaderingen van verenigingen kunnen opnieuw plaatsvinden. In de gemeentelijke
infrastructuur werken we stapsgewijs: starten met de officiële adviesraden en vanaf 15 juni
ook de verenigingen die traditioneel hun samenkomsten houden in de Tistaertzaal. De
overige zalen van het GCC houden we vooralsnog zoveel mogelijk gesloten. Er komen
richtlijnen voor zowel gebruikers als poets- en beheerpersoneel.
Repeteren voor de fanfares zal eveneens opnieuw kunnen, maximaal 20 personen. Van de
verenigingen wordt verwacht dat zij contactoppervlakken ontsmetten voor en na gebruik.
Zaal kan voorlopig enkel worden gebruikt tijdens weekdagen (ma – do) omwille van de inzet
van het poetspersoneel van de gemeente. De agenda van de zaal wordt gecommuniceerd
naar de politie. Sluitingsuur is 1 uur.

-

Handhaving en politie:
-

Politie stond in contact met veiligheidscel en werd betrokken bij de verschillende vormen van
communicatie en beslissingen.
Overzicht van de resultaten van de handhaving kunnen verkregen worden bij de bevoegde
dienst.
Voor de komende periode zal de focus liggen op handhaving samenscholingsverbod en
volgen richtlijnen op publieke plaatsen, winkels en horeca.

Gemeentelijke dienstverlening:
-

Gemeentelijke diensten werden gesloten – achter gesloten deuren wordt op afspraak
gewerkt, telefonische permanentie blijft behouden.
Telewerk is de norm voor het gemeentepersoneel wiens functie dit toelaat. De algemeen
directeur werkt aan een heropstartnota met richtlijnen voor dienstverlening en personeel.
Werken op afspraak blijft behouden tot eind augustus.
De afhaalBIB blijft deze maand. BIB werkt aan de heropening in samenspraak met
preventiewerkgroep gemeente.

Sociale dienst:
-

-

De Sociale dienst van het OCMW zorgde voor communicatie en belden volgende
doelgroepen om te horen of hulp nodig was:
o Cliënten van de poetsdienst
o Cliënten
o Gebruikers van de MMC
o Mantelzorgers
Er werd een flyer opgesteld en bedeeld via apothekers, dokters, thuisverpleegkundigen,
handelszaken, online en brugfiguren om op te roepen:
o Contact te nemen met het sociaal huis bij vragen of problemen
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Zorg te dragen voor buren en zorgbehoevenden, of zorgvragen te melden aan het
sociaal huis
o Gegevens door te geven indien mensen kandidaat waren om de vrijwilligerspoule te
komen versterken.
Vrijwilligers van de MMC zijn ingezet om boodschappen te doen voor de minder mobielen.
o

-

Varia
De Vlaamse Regering heeft beslist over de verdeling van een Vlaams noodfonds corona van bijna 300
miljoen euro. Dat geld is onder andere bestemd voor cultuur-, sport- en jeugdverenigingen,
siertelers, organisatoren van evenementen, maar ook aan freelancers en zelfstandigen die van die
sectoren afhangen.
30% van het budget daarvan gaat naar lokale besturen. Zij kunnen hiermee aan de slag om lokale
cultuur-, jeugd- en sportverenigingen te ondersteunen.
Voor Affligem gaat dit over 142 761,81 euro
BESLUIT:
Na oplijsting van de financiële implicaties van de crisis door verschillende diensten, zal in
samenspraak met de ambtenaren van de vrijetijdsdiensten en de adviesraden een voorstel worden
gelanceerd. OPGELET: zijn hier al uitvoeringsbesluiten rond? Even af te wachten of er verdere
richtlijnen komen.
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