Affligem, 21 oktober 2020
Beste inwoner,
Beste vrijwilliger
Sinds de maand maart beheerst het Corona-virus ons leven op allerlei vlakken; economisch,
maatschappelijk, medisch en sociaal. Het virus weegt nog het meest op onze relaties met
elkaar.
Helaas worden we momenteel overspoeld door de tweede Corona-golf.
Heel wat vrijwilligers in het Affligemse verenigingsleven leverden buitengewone prestaties
om samenkomen en samenleven in deze moeilijke omstandigheden toch mogelijk te maken.
Ruim 120 mantelzorgers hebben in de afgelopen periode het beste van zichzelf gegeven om
de meest zwakken, de hulpbehoevenden en de risicogroepen in Affligem momenten van
hoop en steun te schenken.
Ik kan jullie hiervoor niet genoeg bedanken.
We kunnen echter niet rond de realiteit en vaststellen dat het aantal positief geteste,
besmette en in quarantaine geplaatste inwoners onrustwekkend hoog is.
Er is permanent overleg met onze huisartsen, de veiligheidscel, de politie, de gouverneur, de
zorgraad en de scholen. We doen ook er alles aan om, in overleg, onze verenigingen door
deze onzekere periode te loodsen.
Deze verschillende vormen van overleg hebben maar één doel: vermijden dat mensen
ziek worden.
De situatie in Affligem vandaag dwingt ons tot volgende maatregelen:
-

Een mondmaskerplicht in de schoolomgevingen
Alle bijeenkomsten van jeugdbewegingen, groeps- of sportactiviteiten,
culturele bijeenkomsten en evenementen te verbieden.

Deze maatregelen gaan meteen in en zijn van kracht tot en met 08/11/2020.
Dit is geen gemakkelijke beslissing maar vooral het overleg met de huisartsen en de
gouverneur laten ons geen andere keuze. Nu te laks optreden brengt ons later in nog grotere
problemen.
Ik doe een oproep en reken op uw burgerzin om alle maatregelen strikt na te leven. Alleen
zo krijgen we zicht op een gezond leven na Corona en houden we de mensen van wie we
houden zoals we ze het liefste zien: gezond.
Bedankt voor alle inspanningen die jullie allemaal ongetwijfeld doen. Blijf op een veilige
manier contact houden met mekaar.
Zorg voor jezelf, zorg voor je naasten, zorg voor de hulpbehoevenden en vergeet de
eenzamen niet.
Uw burgemeester,
Walter De Donder

