
WINKELEN KAN 
GELUKKIG WEER, MAAR 
HOU REKENING MET DE 
REGELS

Koop lokaal en steun je lokale handelaar, 
maar doe dit op een veilige manier! Om 
meer ruimte in de straat te maken, worden 
de voetpaden breder. Hierdoor mag je niet 
parkeren in de Florimond Leirensstraat 
en op het einde van de Stationsstraat. De 
winkelstraten zijn zaterdag 16 mei vanaf 12u 
ook verkeersvrij, tijdens het winkelen kan je 
dus de volledige rijbaan gebruiken.

Stap ook aan de rechterkant, zeker in de 
winkelstraten maar liefst in het volledige 
centrum. Zo vermijd je tegenliggers.

Je kan gratis parkeren tot en met 1 juni. 
Parkeer je wagen overdekt in de parking 
Scheldekaai, of maak gebruik van de andere 
parkings.

14 MEI 2020

GRATIS PARKEREN 
VERLENGD TOT EN MET 
1 JUNI 2020 

Parkeren in Wetteren kan momenteel 
tijdelijk gratis en onbeperkt, en dit tot 
en met maandag 1 juni. Het gaat om alle 
parkeerplaatsen in de betalende zone, de 
parkeerplaatsen in de blauwe zone en parking 
Scheldekaai.

In de betalende zone hoef je geen ticket 
te nemen, in de blauwe zone moet je geen 
parkeerschijf of bewonerskaart plaatsen en in 
parking Scheldekaai kan je gratis in en uit de 
parking rijden.

Vanaf dinsdag 2 juni gelden overal terug de 
normale parkeerregels en - tarieven.

5 PREVENTIEVE TIPS:

   
Blijf thuis, zeker als je ziek bent.

  Was je handen regelmatig met 
water en zeep.

  Hou minstens 1,5 meter afstand.

  Beperk je fysieke sociale 
contacten.

  Draag een mondmasker op het 
openbaar vervoer en op drukke 
openbare plaatsen.
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DE AFHAAL- 
BIBLIOTHEEK  
BREIDT UIT

De hoofdbibliotheek en de filialen in 
Massemen en Overbeke blijven voorlopig 
gesloten tot en met 7 juni.

	 Leners zonder computer kunnen in  
 de hoofdbibliotheek telefonisch   
 materialen aanvragen van maandag tot  
 vrijdag van 10 tot 12 uur op het nummer:  
 09 369 26 78.

	 In de filialen vraag je telefonisch   
 materialen aan op maandag en donderdag  
 van 10 tot 12.30 uur. 
 - Massemen: 09 366 78 93 
 - Overbeke: 09 368 23 81

	 Ben je minder goed te been?  
 Dan staan er vrijwilligers paraat  
 om het pakketje aan huis af te leveren.

	 Je kan in de hoofdbibliotheek opnieuw  
 materialen inleveren. Gebruik hiervoor de  
 gewone brievenbus.

	 Ben je nog geen lid? Schrijf je in via  
 www.wetteren.be/bib-aanvraag- 
 lidmaatschap

Meer info: wetteren.bibliotheek.be/
afhaalbibliotheek-hoofdbibliotheek

MET NAALD EN DRAAD TEGEN CORONA!  

Ons pop-up naaiatelier, waar we mondmaskers maken, draait op volle toeren maar helpende 
handen zijn nog steeds welkom.  
Heb je zin om mee te helpen? Dat kan op verschillende manieren: knippen, strijken, naaien,… 
alle hulp is welkom.

Helpen kan van thuis uit of gezellig bij ons in de oude sporthal. 
Om veiligheidsredenen vragen we jou om jouw eigen naaimachine en materiaal mee te 
brengen. Stoffen, garen, linten en een fijne babbel vanop een veilige afstand, daar zorgen wij 
voor. Indien je liever thuis werkt, bezorgen wij jou de voorgesneden stoffen, de bijhorende 
linten, het patroon & de uitleg. Zelf ophalen kan uiteraard ook.

Heb je nog katoenen stofjes liggen waar wij leuke mondmaskertjes kunnen uit maken? Geef 
ons dan een seintje! Je kan die ofwel binnenbrengen of wij komen die stofjes ophalen bij jou 
thuis.

Alle info krijg je via 09 366 31 04 of schrijf je in via het online vrijwilligersplatform van Wetteren: 
www.impactdays.co/nl/wetterenhelpt

SAMEN  
KUNNEN WE DIT

Na al onze gemeenschappelijke inspanningen 
willen we sowieso een heropflakkering 
van COVID-19  vermijden. Daarom is het 
belangrijk om de geleidelijke versoepeling 
van de maatregelen te respecteren. Onze 
solidariteit en zorg voor mekaar maakt het 
mogelijk om dit coronavirus effectief te 
bestrijden. Blijf dus rekening houden met 
de geldende maatregelen: bij je thuis, in de 
openbare ruimte en op het werk. Ook jij bent 
mee verantwoordelijk. Samen maken we het 
mogelijk!

INVULDAGEN 
BELASTINGEN 
GESCHRAPT 

Rond half mei organiseert de gemeente 
samen met de Federale Overheidsdienst 
Financiën normaal zitdagen om te helpen bij 
het invullen van de belastingbrief. Wegens de 
coronamaatregelen heeft de FOD Financiën 
deze invuldagen overal geschrapt.  

Maar je kan wel op een andere manier info en 
hulp krijgen. Veel belastingplichtigen zullen 
een ‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’ 
ontvangen. Als die gegevens correct en 
volledig zijn, dan hoef je niets meer te doen. 

Je belastingformulier invullen en indienen kan 
vrij eenvoudig digitaal via Tax-on-web (via 
www.myminfin.be).  

Toch nog hulp nodig? Maak dan zo snel 
mogelijk een telefonische afspraak.  
Op de envelop met aangifteformulier staat 
het telefoonnummer. Tijdens de afspraak 
helpt een expert je om alles in te vullen. 
Nadien ontvang je per post een document 
met de ingevulde gegevens. Dat document 
moet je ondertekenen en terugsturen.

SAMEN UITKIJKEN 
NAAR HET NIEUWE 
SEIZOEN VAN CC NOVA 

In cc Nova is het al enkele weken stil. Sinds 
14 maart geen voorstellingen of films meer, 
ook geen publiek, geen scholen, geen drankje 
in het cultuurcafé … Bijna geruisloos viel het 
doek definitief over het lopende seizoen.

Achter de schermen bleven de medewerkers 
van cc Nova het nieuwe seizoen 
voorbereiden. Ze staan te popelen om jullie 
het nieuwe aanbod te laten ontdekken, vooral 
omdat de brochure in een gloednieuw jasje 
zit.

Jammer genoeg nam de Nationale 
Veiligheidsraad nog geen beslissing over de 
heropstart van de cultuurcentra. Daarom 
wachten we nog even om de brochure te 
verspreiden. Jammer genoeg kunnen we ook 
nog geen startdatum van de ticketverkoop 
meedelen.

Hou dus de website en sociale media van 
cc Nova in de gaten. En misschien vind je 
onaangekondigd toch plots die nagelnieuwe 
brochure in jouw brievenbus. En kan je 
stilaan, samen met ons, beginnen dromen 
van dat nieuwe seizoen. Want van zodra 
het licht op groen staat, willen de collega’s 
van cc Nova dolenthousiast dat doek weer 
opentrekken en jullie allemaal – wellicht nog 
met enige afstand - opnieuw in de armen 
sluiten. 
 
Meer info: www.ccnovawetteren.be

OOK DE KOE VAN 
OLA!PELOEZZA BLIJFT 
IN HAAR KOT… 
EUH… STAL 

Het kinderkunstenfestival Ola!Peloezza 
-dat ingepland stond voor zaterdag 13 
juni- zal helaas niet kunnen doorgaan. 
Het programma was helemaal klaar en 
we waren stiekem al aan het dromen van 
opnieuw een zomerse zaterdag vol kunstige 
kunstjes aan De Warande. We vinden het 
ontzettend jammer dat ons familiefestival dit 
jaar niet kan doorgaan zoals gepland, maar 
begrijpen ook dat het nu niet verantwoord 
is om verschillende generaties te laten 
samenkomen. Onze collega’s van de 
technische dienst houden intussen een oogje 
in het zeil zodat de koe in het gemeentelijk 
depot niets te kort komt, zij blijft voorlopig 
dus nog even in haar kot … euh … stal.

Beste Wetteraar,

Nog steeds beheerst Corona ons leven, maar 
geleidelijk aan komt alles terug op gang, gefaseerd 
en met een mondmasker als hulpmiddel. Mensen 
helpen om deze moeilijke periode door te komen, 
is dan ook de absolute doelstelling. Wij zorgen er 
voor dat elk van jullie de komende 3 weken een 
gratis stoffen mondmasker krijgt om elkaar te 
beschermen.  

We streven er ook naar om via deze nieuwsbrief, 
website en facebook jullie verder op de hoogte te 
houden. In elk geval wens ik iedereen een goede 
gezondheid, veel moed en enthousiasme om 
stelselmatig het nieuwe tijdperk na Corona aan te 
vatten.

Alain Pardaen, 
burgemeester

Meer algemene info en de laatste updates vind je via:  
www.wetteren.be/coronavirus - facebook gemeente wetteren - www.info-coronavirus.be -  

0800 14689 - crisiscentrum@ibz.fgov.be.



CORONAVEILIG  
NAAR HET 
GEMEENTEHUIS 

In deze uitzonderlijke periode is er 
een beperkt aantal producten (bij 
hoogdringendheid) beschikbaar in het 
gemeentehuis. Je kan daarvoor een 
telefonische afspraak maken op weekdagen 
van 9 tot 17 uur: 09 369 00 50.  
Meer specifieke info vind je op  
www.wetteren.be.

Om jou als burger op een veilige en 
hygiënische manier te kunnen helpen, 
gelden er bijzondere voorschriften in 
het gemeentehuis. Enkel mensen met 
een afspraak zijn er toegelaten. Handen 
ontsmetten als je binnenkomt is verplicht. 
Het aantal bezoekers, tegelijk aanwezig, wordt 
beperkt. Er is de normale ingang, maar een 
aparte uitgang om te vermijden dat mensen 
te dicht in elkaars buurt komen. Betalen 
met bancontact is verplicht. Stewards staan 
in voor de begeleiding van bezoekers en 
zorgen er voor dat alle werkoppervlakken en 
vingerafdruktoestellen permanent ontsmet 
worden.

Denk ook aan het thuisloket om producten 
volledig digitaal aan te vragen via  
www.wetteren.be.

CONTACT OPSPORING 
VIA TELEFOON?  
PAS OP VOOR 
OPLICHTERS!

Fraudeurs worden altijd maar inventiever. 
Check volgende punten om te weten of je 
door de overheid opgebeld wordt.

 Telefoonnummer: de corona-  
 opsporingslijn belt enkel vanaf 02 214 19 19  
 of stuurt sms-berichten vanaf 8811. 

 Wie je opbelt moet van je huisarts   
 jouw naam, telefoonnummer en   
 geboortedatum al gekregen hebben.

 Er zal nooit aan de telefoon gezegd worden  
 dat je besmet bent met corona .

 Vragen over bankgegevens worden niet  
 gesteld.

 Enkel vragen over een beperkte periode  
 van net vóór je je ziek begon te voelen.

Word je toch gebeld door een oplichter, 
verwittig dan onmiddellijk de politie.

Dat kan via www.police-on-web.be of 
telefonisch via 09 369 00 25.

VERDELING 
MONDMASKERS DOOR 
GEMEENTEPERSONEEL 
EN VRIJWILLIGERS

Tussen midden en eind mei zullen 
medewerkers van lokaal bestuur Wetteren 
de bestelde mondmaskers en filters 
persoonlijk aan alle Wetteraars op hun 
thuisadres bezorgen.  
 
Je kan hen herkennen aan een fluohesje 
en een badge met het gemeentelogo. We 
voorzien 1 masker per gezinslid. Daarbij ook 
3 filters en 2 extra filters van de federale 
overheid. In het afgeleverde pakketje zal een 
infofolder zitten over het correct gebruik, 
bewaren en wassen van de maskers en filters. 

Onze bestelling komt in drie delen aan, 
daarom zal ook de verdeling gespreid 
verlopen. Op 15-16-17 mei is de eerste 
verdeling in Westrem en Wetteren-Ten-
Ede. Het centrum en alle overige wijken en 
deelgemeenten volgen zo snel mogelijk.  
 
Wij houden je op de hoogte over de 
verdere verdeling en vragen onze inwoners 
om er voor te zorgen dat er iemand thuis 
is om het pakketje met mondmaskers en 
filters in ontvangst te nemen.

Het dragen van een masker zorgt ervoor 
dat je de anderen en de omgeving rondom 
jou beschermt. Hoe meer mensen een 
masker dragen, hoe kleiner we de kans op 
besmetting maken. Een mondmasker hoef je 
dus niet te dragen als je ergens alleen bent. 
Op het openbaar vervoer is het wel verplicht 
om je masker te dragen.  
Lees de infofolder goed door.  
Het is belangrijk dat je je mondmasker 
op de correcte manier gaat gebruiken en 
onderhouden.

Svetlana ruilde 2 dagen haar werk om samen 
met de andere poetsdames, een handje 
te gaan helpen op het recyclagepark ‘De 
Mozen’. 

Zelf zegt ze dit hierover: ‘Ik vind het leuk dat 
ik hier af en toe kan komen helpen. Ik hou 
ervan eens buiten te kunnen werken en het is 
eens iets anders. Bovendien zijn de collega’s 
van op het containerpark heel vriendelijk en 
grappig!’

RECENTE 
VERSOEPELING 
CORONA-
MAATREGELEN 

De grootste verandering vanaf zondag 
10 mei (Moederdag) was het toelaten 
van bezoek van vier vaste personen bij 
een gezin. Onze overheid heeft daarom 
expliciet opgeroepen dat iedereen met de 
nodige burgerzin en waardering voor deze 
sociale toegeving hiermee omgaat.

Sinds begin deze week zijn de meeste 
winkels opnieuw geopend. Maar niet alles 
kan en mag. Dit is een overgangsfase 
waarin je alléén naar de winkel gaat (of 
maximum 1 kind kan meenemen).  
Zo kan de afstandsregel van 1.5 m zo veel 
mogelijk aangehouden worden. Zeer sterk 
aangeraden bij winkelbezoek is om een 
mondmasker te dragen.   
Nu gaan winkelen is doelbewust naar 
een lokale winkel gaan, je aankopen 
doen en binnen het half uur weer 
vertrekken. Om dit alles letterlijk in goede 
banen te leiden zal er in winkelstraten of 
winkelcentra eenrichtingsverkeer voor 
bezoekers gelden. Hou er rekening mee 
dat in winkels maar een beperkt aantal 
mensen tegelijk naar binnen mag. Buiten 
aanschuiven en afstand houden hoort 
erbij.

Vanaf 18 mei zal in woonzorgcentra 
één vaste persoon op bezoek mogen 
bij een bewoner. Dat zal bij voorkeur in 
open lucht gebeuren. Het kan ook in een 
speciaal daarvoor ingerichte ruimte met 
een scherm of op voldoende afstand. 
Een andere mogelijkheid blijft om via het 
raam contact te leggen met een bewoner. 
Alle bezoeken gebeuren nog altijd 
onder voorwaarden en  met duidelijke 
veiligheidsafspraken.  

BELANGRIJKSTE NIEUWS I .V.M. HET CORONAVIRUS EN MAATREGELEN

HOE KIJK JIJ TERUG OP 2 MAANDEN CORONA?

Eddy, een medewerker van de technische 
dienst getuigt: “Dit voorjaar zorgde Corona 
voor heel wat verrassingen. Eind maart kwam 
de vraag of er vrijwilligers van de Technische 
Dienst wilden gaan helpen in het door corona 
getroffen rusthuis Sint-Jozef. Samen met 
drie andere collega’s - Ahmed, Stijn en Joeri 
– trokken wij onze beschermende kledij 
met mondmasker en handschoenen aan 
om die mensen te helpen. Wij werden goed 
ontvangen door het personeel. Het was de 
bedoeling om aparte etages in te richten voor 
bewoners met en zonder Covid-19. Samen 
met de klusjesmannen en enkele vrijwilligers 
zorgden wij voor het verhuizen van meubels, 
kledij en persoonlijke spullen. De bewoners 
wisten niet goed wat er gebeurde en dachten 
eerst dat ze weg moesten uit hun rustoord. Zij 
werden op hun gemak gesteld omdat het een 
interne verhuis van kamers was. Wij waren 
tevreden dat we hen konden helpen in deze 
moeilijke periode.”

NAAR SCHOOL OF 
NOODOPVANG? 

Vanaf 18 mei (of 15 mei) wordt het voor 
scholen een moeilijke taak om noodopvang 
met lesgeven en aanloopleren te combineren. 
Het lokaal bestuur springt bij om te helpen de 
opvang te organiseren.  

In de paasvakantie hebben scholen al een 
voorproefje gehad om dan de opvang 
georganiseerd te krijgen. Nu het geen 
vakantie is en meer ouders terug naar het 
werk gaan, wordt het een evenwichtsoefening 
om dit in goede banen te leiden. Een 
aantal klassen gaan een beperkt aantal 
dagen per week naar school en moeten de 
afstandsregels blijven respecteren.  
Op school zitten ze verspreid over meer 
lokalen en er moet rekening gehouden 
worden met de zogenaamde bubbels. 
Andere leerlingen worden niet op school 
verwacht voor de lessen, maar komen wel 
voor noodopvang en hebben hulp nodig bij 
hun aanlooplessen. De leerlingen die thuis 
blijven verwachten ook ondersteuning en een 
aanspreekpunt bij de taken die ze maken als 
voorbereiding op de rest van het schooljaar.  
De scholen volgen daarbij maximaal de 
richtlijnen van de overheid op.

We duimen voor leerkrachten, administratief 
personeel en extra opvangkrachten die hun 
uiterste best doen samen met alle leerlingen 
om dit schooljaar in schoonheid en met de 
nodige kennis(overdracht) af te werken.

OUDERS & CO 

Opvoeden is een kunst of een evenwichts-
oefening. Kan je nu nog meer dan anders tips, 
goede raad of uitgebreid advies gebruiken?

In onze vorige corona-nieuwsbrief stond niet 
de correcte link. Ga naar deze website voor 
meer informatie: www.huisvanhetkind.be/
samen-tegen-corona. 

Een gesprek kan via telefoon of 
videobellen. Neem contact via  
info@huisvanhetkindlww.be of bel naar  
09 365 73 65.

ALLE WETTERSE 
WOONZORGCENTRA 
ZIJN CORONAVRIJ!

In april waren er Covid-19 testen voor 
personeel en bewoners van WZC Armonea, 
rond begin mei in WZC Schelderust.  
Voor beide volgde er goed nieuws: ze zijn 
nog steeds coronavrij. Eind vorige week werd 
met spanning gewacht op het resultaat van 
de testen in het zwaar getroffen Sint-Jozef. 
Zij slaakten een grote zucht van verlichting: 
geen enkele bewoner of personeelslid testte 
positief. Daarmee zijn alle rusthuizen in 
Wetteren coronavrij. Dit kon enkel dankzij 
de ongelofelijke inzet van het zorgteam, de 
bewoners en hun familie die de richtlijnen zo 
goed opvolgen. 

De kleine en grote attenties die regelmatig 
geschonken worden helpen personeel 
en bewoners om te blijven doorzetten. 
Eind april werden de bewoners van WZC 
Schelderust  in de bloemetjes gezet door 
het gemeentebestuur. Op 8 mei waren de 
bewoners van rusthuizen Armonea en  
Sint-Jozef aan de beurt. 

Veel Wetteraars kennen Guido Barbé 
als meester Guido van de sportdienst. 
Samen met collega Veronique heeft hij 
hele generaties Wetteraars tijdens de 
schoolsportklassen kennis laten maken met 
verschillende sporten. Wegens de Corona-
maatregelen zijn er geen schoolsportklassen 
of andere activiteiten van de sportdienst. 
Maar dat wil niet zeggen dat meester Guido 
en zijn collega’s niet aan het werk zijn.

Guido: “Mijn job ziet er heel wat anders 
uit dan voor Corona. Naast het voorlopig 
plannen van sport-evenementen in het 
najaar, doe ik samen met de collega’s een 
grote schoonmaak van onze burelen en het 
sportmateriaal. Dat is één voordeel van die 
vervelende crisis. We hebben nu wel tijd 
om klussen te doen die er anders niet of te 
weinig van komen.

Ik help mee bij de voorbereiding en de 
organisatie van het uitdelen van de Wetterse 
nieuwsbrief. Zodat alle verdelers goed weten 
welke wijken en straten ze moeten afwerken. 
Sedert vorige week sta ik een paar keer per 
week aan het onthaal van het gemeentehuis 
om de Corona-richtlijnen uit te leggen aan de 
bezoekers.

De coronatijd heeft voor mij ook een leuk 
kantje: ik leer nu heel wat personeelsleden 
van andere gemeentediensten kennen en kan 
volledig ander werk kan doen dan ik gewoon 
ben.


