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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
Preventie en personeel: Jan Van Liedekerke – Luc Van de Putte
Management: 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.
Voorbije maand samenkomsten op:
-

17 september: gemeentelijke veiligheidscel
18 september: diensthoofdenoverleg Covid-19
22 september: vergadering zorgraad AMALO
29 september: gemeentelijke veiligheidscel
30 september: overleg huisartsen Affligem
6 oktober: veiligheidsoverleg politie i.k.v. evenementen t.t.v. Covid-19
12 oktober: gemeentelijke veiligheidscel
13 oktober: provinciaal overleg Covid-19 met Gouverneur

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 1 oktober.
De Facebookpagina werd gebruikt om ad hoc berichten te delen, op vraag van de overheid
of ons bestuur.
Coronaseniorenkrant – volgende editie is in de maak – bedeling maand november.
Affiches rond preventie mondmaskers. werden ontworpen en verspreid voor: horeca, lokale
handelaars, gemeentelijke infrastructuur, scholen, kerken, recyclagepark.

Persoonlijke Beschermingsmiddelen:
- Gemeente dient voorlopig niets meer te ondernemen voor wat betreft de leveringen door de
federale overheid.

Mondmaskerplicht vanwege de gouverneur:
De gouverneur heeft volgend besluit genomen:
Het is voor Vlaams-Brabant verplicht een mondmasker te dragen:
-

In voor publiek toegankelijke gebouwen, met uitzondering wanneer men neerzit en op
voorwaarde dat de veiligheidsafstand van 1,5m en andere algemene regels omtrent de
verspreiding van het virus tegen te gaan, worden gerespecteerd (zoals de 6 gouden regels)
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Op alle markten, met inbegrip van jaarmarkten, brocante- en rommelmarkten
Op kermissen en alle evenementen. Enkel als men neerzit met de personen met wie men
nauw contact onderhoudt en de veilige afstand van minstens 1,5 meter met anderen
gewaarborgd is, moet het mondmasker niet gedragen worden. Op evenementen met
versterkte muziek moet het mondmasker gedurende de hele tijd gedragen worden, met
uitzondering van de tijd om even te drinken of te eten. (behalve wanneer men neerzit en valt
onder de regels die het horecaprotocol voorschrijft met betrekking tot eten en drinken)
In de recyclageparken
Als toeschouwer op een sportactiviteit (trainingen, wedstrijden, oefenmatchen en tornooien
inbegrepen)
Op alle begraafplaatsen, van 24 oktober 00u00 tot en met 8 november 00u00

Onderwijs:
De scholen staan in nauw contact met de gemeente. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd
om de plannen op mekaar af te stemmen en waar nodig ondersteuning te bieden met de
gemeente.
Er zijn al enkele besmettingen geweest binnen de Affligemse scholen, maar telkens
alleenstaande gevallen. Op geen enkel moment kan er gesproken worden van
clusterbesmetting.
De scholen zijn op 1 september gestart in kleurcode geel, op vandaag nog steeds code geel.
Mocht de kleurcode eerstdaags worden gewijzigd naar oranje, heeft dit voor de scholen op
ons grondgebied minder grote gevolgen. Kleuter- en lagere scholen blijven ook in code
oranje nog geopend.
FASE
RISICONIVEAU
Gewoon en
buitengewoon
BASIS

Aantal leerlingen dat
tegelijk naar school
gaat
Aantal dagen op
school
Afstandsonderwijs

GROEN
NUL
100%

GEEL
LAAG
100%

ORANJE
MATIG
100%

ROOD
HOOG
100%

5

5

5

5

0

0

0

0

Voor de muziekacademie zou een opschaling naar code oranje wél gevolgen hebben.

Sport(accommodatie):
-

-

Tot eind december is er geen publiek toegelaten voor sportwedstrijden in de sporthal.
Alle kantines hebben een coronaplan. Alle sportclubs worden door de sportdienst begeleid
en ingelicht over de geldende maatregelen en veiligheidsvoorschriften.
In de praktijk is het soms moeilijk handhaven voor de vrijwilligers van de verschillende clubs.
Vanaf morgen, woensdag 14 oktober wordt sport in heel Vlaanderen opgeschaald naar code
oranje. Concreet betekent dit dat indoorsportactiviteiten waarbij geen anderhalve meter
afstand bewaard kan worden tijdelijk verboden worden voor iedereen boven 12 jaar. Voor
sporters onder 12 jaar verandert er op dat vlak niets. De kleedkamers en douches sluiten.
De sportkantines zijn open en volgen de richtlijnen van de horeca. Publiek is toegelaten op
sportactiviteiten conform de bepalingen daarover in het Ministerieel.
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De gouverneur zal deze week een extra besluit nemen in het kader van de handhaving voor
sportkantines.

Jeugdwerk:
-

-

-

Vanaf morgen, woensdag 14 oktober schakelt ook het jeugdwerk over op code oranje.
Net als bij code geel wordt een groot deel van de jeugdwerkregels die gelden sinds de
zomer doorgetrokken. In kleurcode oranje verkleint de bubbel voor +12-jarigen bij
binnenactiviteiten naar 20 kinderen of jongeren. Het dragen van een mondmasker is tijdens
die activiteiten verplicht. Voor buitenactiviteiten blijft een bubbel van 50 mogelijk en moet
geen mondmasker gedragen worden.
Tijdens de jeugdraad van vrijdag 9 oktober, wordt vooral aangegeven dat de
jeugdbewegingen een gebrek aan ruimte hebben om in code oranje iedereen aan bod te
laten komen. Chiro Hakilo gebruikt bijkomend Patro Hekelgem, Scouts Teralwina zal beroep
kunnen doen op de parochiezaal.
Binnen de Affligemse jeugdbewegingen is vorige week 1 alert geweest na een positieve test.
Dit werd opgevolgd en de draaiboeken zijn gebruikt. Er zal met betrokken vereniging worden
geëvalueerd.

Zorgoverleg + lokale contact tracing:




Affligem is ingedeeld bij zorgregio AMALO. Binnen deze structuur is een Covid-team
samengesteld.
De hogere overheid verwacht van lokale besturen dat zij, ingebed in de zorgregio, mee
instaan voor de lokale contact tracing. Affligem heeft gekozen voor basisscenario 2:
Complementair en ondersteunend scenario: Gemeente gaat actief lokale uitbraken beheren
en werkt complementair met het centrale contact- en opsporingswerk
Onze gemeente zit tussen twee regio’s in: Affligem is van hogerhand ingedeeld bij zorgregio
AMALO (Affligem – Merchtem – Asse – Liedekerke – Opwijk). Onze huisartsenkring is
aangesloten bij de wachtpost Aalst en dus ook bij het triagepunt Aalst, binnen zorgregio
Aalst.
Concreet betekent dit dat Affligem nauwe contacten onderhoudt met beide regio’s en
engagement opneemt binnen beide regio’s. In beide regio’s werd een SPOC-arts (Single Point
of Contact) aangeduid die de gemeente bij staat in geval een uitbraak van Covid-19 in onze
gemeente.
Gezien het hoge aantal besmettingen in onze gemeente, komt een delegatie huisartsen
namens de Huisartsenkring Affligem om de twee weken samen met de gemeente tijdens een
zorgoverleg. De samenwerking met de huisartsen is cruciaal:
► vangen de eerste signalen op
► weten welke patiënten extra ondersteuning nodig hebben
→ om de thuisisolatie te organiseren
→ om contacten op te lijsten en door te geven
► vragen een snel en efficiënte manier om die ondersteuning aan te vragen
We hanteren volgend scenario waarbij de huisartsen in nauw contact staan met de lokale
dienst noodplanning om positief geteste patiënten te melden, het eerste gesprek te doen
rond de bron van besmetting en eventueel de patiëntgegevens door te geven voor een
opvolggesprek vanuit de sociale dienst. Het doorgeven van patiëntgegevens gebeurt enkel

Dienst Noodplanning – Leen Pauwels – noodplanning@affligem.be – 0476-93 57 86

Update 13 oktober 2020
Pagina 4 van 5
na toestemming van de betrokken patiënt of indien de SPOC-arts oordeelt dat de gegevens
moeten gedeeld worden in het kader van bronopsporing en volksgezondheid.
Indien er dankzij de meldingen van de huisartsen een vermoeden is van clustervorming,
wordt samen met het Covid-team van de zorgregio aan bronopsporing gedaan.
Gezinnen of inwoners die hulpbehoevend zijn en tijdens hun quarantaine niet kunnen
rekenen op hulp van familie of buurt, worden via de sociale dienst en dankzij de inzet van de
Minder Mobielen Centrale voorzien van de hoogstnoodzakelijke hulp en inkopen.

Besmettingen in onze gemeente
De voorbije maand zijn er 2 grote clusters geweest. Deze zijn gecoördineerd aangepakt.
Verder zijn er heel wat besmettingen te betreuren in onze gemeente. We volgen hier de
tendens van de overige gemeenten rondom ons en in geheel Vlaams-Brabant. Er zijn 2
objectieve oorzaken: hogere bevolkingsdichtheid in onze provincie en de link met Brussel.
In onze gemeente zijn er tussen 6 en 13 oktober 31 positieve testen genoteerd. Daarvan zijn
3 patiënten ouder dan 65 jaar. Deze informatie uit de zorgatlas zoemt in tot op
patiëntniveau, zonder de namen van de patiënten vrij te geven. Je zal merken dat de
openbare tool van Sciensano een hoger getal noteert, daar gaat het over de positieve testen
over een termijn van 14 dagen.

Lokale economie en horeca
Op 5 oktober werden in Affligem de Afflibons bedeeld. Deze kunnen worden gebruikt sinds
10 oktober.
Cafés dienen te sluiten om 23 uur sinds vrijdag ll., allicht volgt eenzelfde richtlijn voor de
restaurants. De politie zet sterk in op preventie en handhaving met als belangrijkste doel:
blijven sensibiliseren.
Het horecaprotocol werd vandaag aangepast. Hierover wordt actief gecommuniceerd naar
de handelszaken door de dienst Lokale Economie.

Sociale Maatregelen
Een werkgroep boog zich de voorbije periode over sociale maatregelen voor de kwetsbaarste
inwoners. We verwijzen naar de besluiten die tijdens de raadzitting hieromtrent worden
voorgelegd.
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Subsidies jeugd, sport en cultuur
De actie kan in 2021 verder gezet worden, want het resterende budget mag overgedragen
worden. Op basis van het budget uit het noodfonds dat naar het gemeentefonds is gegaan en
dient voor de verenigingen in cultuur, jeugd en sport kwam € 142 761,81 naar Affligem.
Vanuit de diensten wordt een voorstel klaargemaakt dat focust op 3 luiken:






De gemeente Affligem zal financiële ondersteuning bieden aan de sport- cultuur- en
jeugdverenigingen om de maatregelen rond de inperking van de verspreiding van Covid-19,
die opgelegd worden aan verenigingen, te kunnen blijven waarborgen. De verdeling van dit
budget wordt in oktober door de administratie voorbereid en in november aan de betrokken
adviesraden voorgelegd.
De gemeente Affligem zal logistieke ondersteuning bieden aan de sport- cultuur- en
jeugdverenigingen om een werking uit te bouwen die de visie van de vereniging bewaart en
toch rekening houdt met de maatregelen die opgelegd worden rond Covid-19.
De gemeente Affligem zal logistieke ondersteuning bieden aan de sport- cultuur- en
jeugdverenigingen om duurzame hygiënische handelingen in te werken in de dagdagelijkse
werking en noodprocedures op te starten rond besmettingsgevaar met Covid-19.
Streefdoel: in november terugkoppelen naar de adviesraden.

Gemeentelijke dienstverlening:
-

Alle gemeentelijke diensten werken op afspraak, behoudens sportdienst en BIB.
Telewerk is de norm voor het gemeentepersoneel wiens functie dit toelaat en dat tot
minstens eind december.
Binnen elke dienst werd een systeem besproken in het kader van Business Continuity
Planning. Concreet wordt zoveel mogelijk gewerkt in afzonderlijke teams, om de
basisdienstverlening bij een besmetting zoveel mogelijk te kunnen garanderen.
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