SAMEN TEGEN CORONA
SAMEN VOORUIT NA CORONA
Versie 25 mei 2020
De coronacrisis houdt ons nu al enkele maanden in de ban. Wat eerst nog een ver van ons bed
show leek, sloeg plotseling keihard om ons heen. Met het stilvallen van het sociale leven en
het wegvallen van evenementen en activiteiten, valt ook het anders zo bruisende leven in
onze gemeente terug op een ander, rustiger tempo. Het zijn vreemde en uitzonderlijke tijden
en meer dan ooit verlangen we - op vele vlakken - terug naar hoe het vroeger was.
Als lokaal bestuur willen we nu opnieuw meer dan ooit ‘samen vooruit’ gaan. Met doordachte
maatregelen en de ontwikkeling van nieuwe initiatieven willen we de periode na de
coronacrisis op een goede manier aanpakken en voorbereiden. Met ambitie en focus, maar
tegelijk op een verantwoordelijke en vooruitziende manier. In dit document kijken we terug
op wat geweest is en welke inspanningen we als lokaal bestuur geleverd hebben, maar kijken
we ook hoopvol en verwachtend vooruit naar wat komen gaat!
In het eerste deel wordt een overzicht gegeven van alle inspanningen die de voorbije periode
al zijn geleverd. Daarnaast kijken we vooruit naar de inspanningen die we de komende periode
nog willen uitvoeren. Elk van de genomen maatregelen zijn complementair met de reeds
voorziene acties uit ons meerjarenplan 2020-2025 ‘Samen vooruit’.
-

Bruisend en duurzaam De Pinte-Zevergem – we bouwen verder aan een bruisende en
duurzame gemeente en geven onze verbondenheid een extra duwtje in de rug door
verenigingen en ontmoeting tussen onze inwoners te ondersteunen. We focussen
hierbij uiteraard ook op de ondersteuning van onze handelaars en middenstanders.

-

Zorgzaam De Pinte-Zevergem – we ondersteunen zij die zorg nodig hebben en
specifieke doelgroepen zodat tijdens deze crisis niemand uit de boot valt.

-

Veilig De Pinte-Zevergem – we zorgen ervoor dat we ook in deze vreemde tijden op
een veilige manier en met de nodige bescherming op stap kunnen.

-

Efficiënt De Pinte-Zevergem – we voorzien een aangepaste dienstverlening die
voldoet aan de van toepassing zijnde maatregelen en voorschriften, maar houden ze
kwalitatief, klantgericht en toegankelijk.

50 keer ‘Samen tegen corona’!
Corona sloeg onverwacht om zich heen. Ook als lokaal bestuur werden we door het virus in
snelheid gepakt en moesten we snel handelen en kordaat optreden om de impact maximaal
onder controle te houden. Toch hebben we samen met onze medewerkers, met de vele
tientallen (op termijn zelf honderden) vrijwilligers en met iedereen met een hart voor onze
gemeente deze crisis schouder aan schouder aangepakt. Een niet-exhaustief overzicht is
hieronder terug te vinden.
Algemeen
1. Op dagelijkse basis kwam de corona task force, bestaande uit de burgemeester,
schepen van zorg, algemeen directeur, adjunct-algemeen directeur, directrice van het
woonzorgcentrum, de coördinerend geneesheer, diensthoofd Vrije Tijd, diensthoofd
Grondzaken en de communicatie-ambtenaar samen om de situatie op het terrein op
te volgen. Waar nodig werd deze groep aangevuld met andere betrokken
medewerkers of andere college-leden. Op regelmatige basis werd door de
burgemeester teruggekoppeld naar de gemeenteraad en het BCSD, eerst via mail en
later via Zoom.
2. Er werd voorzien in een lokaal triagecentrum in de Veldblomme. Dit werd uiteindelijk
niet gebruikt aangezien het triagecentrum van de eerstelijnszone bleek te voldoen.
Activiteiten
3. Alle gereserveerde gemeentelijke infrastructuur werd kosteloos geannuleerd en
reeds betaalde verhuringen werden terugbetaald.
4. Alle gemeentelijke activiteiten die gepland stonden tot eind juni werden uitgesteld of
afgelast. Ook de vele verenigingen en organisatoren die nog activiteiten ingepland
hadden, werden geïnformeerd.
5. Voor activiteiten als de Buitenspeeldag werden door onze dienst Vrije Tijd online
alternatieven voorzien. Zij werkten ook verschillende keren een ‘Word niet zot in je
kot’ activiteiten-overzicht voor jong en oud uit.
Bibliotheek
6. De bibliotheek werd afgesloten, maar voor de boekenwormen werd een speciale
afhaalmogelijkheid voorzien zodat men ook in deze corona-tijden verder kon lezen.
Communicatie
7. Op onze gemeentelijke website werd een aparte pagina www.depinte.be/stopcorona
opgesteld met alle up-to-date informatie.
8. Er werd gedurende een drietal weken een speciale telefoonlijn aangelegd (09 280 98
58) waarop inwoners met al hun vragen terecht konden.
9. Ook onze gemeentelijke sociale media kanalen werden gebruikt om snel contact te
leggen met onze inwoners en hen te informeren.
10. Er werden – tot op heden – zes bewonersbrieven rondgedeeld om ook inwoners die
niet digitaal actief zijn te informeren. Voor deze huis-aan-huis bedeling kregen we de
ondersteuning van de vrijwilligers van De Pinte Helpt.

Dienstverlening
11. Onze dienstverlening bleef ook tijdens de corona-crisis actief. Op elke dienst was
steeds permanentie aanwezig. Voor dringende gevallen waren onze diensten steeds
beschikbaar op afspraak (focus op dienst Bevolking en dienst Omgeving).
12. Voor ons recyclagepark werd een reservatiesysteem ingevoerd om een vlotte en
veilige doorstroming te garanderen.
13. De gemeenteraden en commissies werden online georganiseerd, waarbij de
gemeenteraden via streaming ook opengesteld werden voor het grote publiek.
14. Ook de adviesraden en info-vergaderingen (o.a. over investeringen cultuurzaal OCP,
wegenwerken Mieregoed-Zevenster en wegenwerken Bommelstraat) werden online
georganiseerd.
Jongeren
15. Alle speelinfrastructuur moest op verzoek van de federale overheid onmiddellijk
afgesloten worden. Van zodra mogelijk werden het skatepark en de sportterreintjes
weer opengesteld. Voor de speelpleintjes doen we hetzelfde.
16. De studieplekken (zogenaamde silent places) voor de studenten werden opnieuw
opengesteld in het OCP, en in samenwerking met de jeugdverenigingen werd ook
gekeken hoe we in hun lokalen op een veilige manier studieplekken konden
organiseren.
17. In onze communicatie werd steeds verwezen naar verschillende initiatieven voor wie
het moeilijk heeft. Specifiek voor jongeren werd steeds AWEL (awel.be – 102) in de
kijker gezet.
Lokale middenstand
18. De lokale middenstand werd geïnformeerd via onze nieuwsbrieven en onze website
en kreeg raamaffiches om iedereen te wijzen op de afstandsregels.
19. Er werden nadarhekkens ter beschikking gesteld aan winkels om de toegang tot hun
winkel te organiseren.
20. Op de gemeentelijke website kwam een webpagina www.depinte.be/kooplokaal om
alle lokale koopinitiatieven te ondersteunen. Deze webpagina werd via sociale media
en de bewonersbrieven ook verder gepromoot.
21. Er werd uitstel van betaling toegestaan aan de concessies van gemeentelijke
gebouwen.
Warm De Pinte-Zevergem
22. Snel na het ontstaan van de crisis ontstond De Pinte Helpt, waarbij vele tientallen
inwoners zich kandidaat stelden om te helpen tijdens deze crisis. Als lokaal bestuur
hebben we gekozen om deze vrijwilligers maximaal te ondersteunen, zowel financieel,
communicatief als logistiek.
23. In vele wijken wordt elke avond rond 20u geapplaudiseerd. Om al die mooie
momenten te bundelen werd er een filmpje gemaakt van de vele warme acties in onze
gemeente. Dit filmpje werd één van de meeste gedeelde en gelikete berichten op onze
Facebook-pagina.

Personeel
24. Ons personeel werd gestimuleerd om aan de slag te blijven en op die manier onze
dienstverlening maximaal te blijven uitvoeren. Terzelfdertijd werd er uiteraard
voorzien in persoonlijk beschermingsmateriaal voor ons personeel (handgels,
plexiglas, controle temperatuur, …).
25. Waar mogelijk werd het thuiswerken de norm. Er werden specifieke afspraken
gemaakt met het personeel rond thuiswerk en alle voorzieningen rond IT werden
getroffen.
26. Het personeel werd flexibel ingezet om andere taken uit te voeren (ondersteuning
technische dienst in WZC, zaalwachters die toezicht houden in WZC, …)
27. Er werd verschillende keren een personeelsbevraging uitgevoerd bij ons personeel om
na te gaan hoe ze zich voelden en of alles ok was. We gingen aan de slag met deze
input.
Een mondmasker voor elke inwoner
28. We voorzagen voor elke inwoner een herbruikbaar mondmasker. De aankoop
gebeurde bij ThinkPink (waardoor een deel van de opbrengst ten goede komt van de
strijd tegen kanker) en de verdeling gebeurde met de hulp van vele vrijwilligers. De
filters voorzien door de federale overheid worden op dezelfde wijze verdeeld onder
de inwoners.
29. Het MondmaskerAteljee werd financieel (aankoop linten en garen), maar vooral
logistiek ondersteund door het ter beschikking stellen van de lokalen van
Moerkensheide.
30. Specifieke doelgroepen (gebruikers openbaar vervoer, Home Thaleia,
slechthorenden, scholen, Lokaal Opvanginitiatief, …) kregen een mondmasker uit het
MondmaskerAteljee geleverd.
Woonzorgcentrum
31. De situatie in het woonzorgcentrum werd heel nauwgezet opgevolgd en was bij elke
vergadering van onze task force het eerste onderwerp. Er werd gekozen voor een open
en transparante communicatie naar de bewoners, de familie en de gemeente.
32. Er werden tablets aangekocht zodat onze bewoners digitaal contact konden houden
met hun familie.
33. Er werd een binnentuin ingericht. Door middel van nadarhekkens was er – met de
nodige afstand – doorlopend contact mogelijk tussen de bewoners en hun familie en
vrienden.
34. Een psycholoog werd aangesteld om de medewerkers en bewoners van het
woonzorgcentrum te ondersteunen. Ook in de serviceflats ‘Herfstdroom’ werd de
permanentie door de sociale dienst snel terug verzekerd om ook daar de nodige
ondersteuning te bieden.
35. Alle benodigde beschermingsmateriaal werd voorzien voor de medewerkers van het
woonzorgcentrum. Voor onder andere de schorten (VanDeVelde) en de
beschermingsmaskers (VTI Deinze) werd pro-actief actie ondernomen.
36. Er werd een verrassingsoptreden georganiseerd voor onze bewoners van
woonzorgcentrum Scheldevelde door Gino Dierick.
37. Er werd pro-actief een vrijwilligerslijst opgemaakt van mensen die eventueel kunnen
inspringen in het woonzorgcentrum wanneer er door omstandigheden onvoldoende

personeel beschikbaar is. Onder andere twee studenten (arts en kiné) werden mee
ingeschakeld voor ondersteuning.
Kwetsbaren
38. Er werd een boodschappendienst opgericht, zodat vrijwilligers en hulpbehoevenden
op een veilige en snelle manier in contact konden treden met elkaar. De Pinte Helpt
zorgde voor de link en de ondersteuning, de gemeente voor de uitwerking van een
veilige betaalprocedure.
39. De sociale dienst heeft op regelmatige basis contact gehad met de groepen
kwetsbaren. Specifiek voor de gezinnen met kinderen in deze doelgroep werd overleg
gepleegd met de scholen.
40. In samenspraak met de seniorenraad en de seniorenverenigingen werden al hun
leden gecontacteerd om de werking van de boodschappendienst kenbaar te maken en
eens te luisteren hoe het met hen ging.
41. In samenspraak met De Pinte Helpt werden alle 70-plussers tweemaal gecontacteerd
om te vragen hoe het met hen ging en de werking van de boodschappendienst kenbaar
te maken. Zo werden ook zorgvragen gedetecteerd en doorgegeven aan de sociale
dienst voor verdere opvolging.
42. Voor de kwetsbare gezinnen met kinderen werd samen met Art-i-Choque een
knutselpakket voorzien.
43. Er werden tijdelijk geen dwangbevelen uitgestuurd om gezinnen die het financieel
lastig hebben even te ontlasten.
Opvang en scholen
44. Op regelmatige basis organiseerde het lokaal bestuur overleg met de directies van de
verschillende scholen in onze gemeente.
45. Tijdens de paasvakantie werd – in overleg met de alle betrokken actoren –
kinderopvang voorzien in onze twee buitenschoolse kinderopvangen Ferm en Dol-fijn.
Daarnaast werd er extra personeel voorzien ter ondersteuning van de opvang op
school.
46. Bij de heropstart van de scholen werd in de omgeving van elke school een
verkeersluwe zone voorzien zodat kinderen op een veilige manier naar school konden.
In overleg met de scholen werden nood-opvanglocaties voorzien, zowel gemeentelijke
lokalen als lokalen van verenigingen.
Allerlei
47. Vele inwoners wouden tijdens de corona-crisis gaan ploggen (combinatie
wandelen/lopen en zwerfvuil oprapen). De app ‘WePlog’ werd ter beschikking gesteld
om deze acties wat te stroomlijnen.
48. De parkeercontrole in de blauwe zone werd stopgezet tussen het begin van de coronacrisis en half mei.
49. In samenspraak met de politie werd gecontroleerd op samenscholingen en nietessentiele verplaatsingen.
50. Onze sportverenigingen werden mee ondersteund bij de heropstart van hun
trainingen in openlucht.

50 keer ‘Samen vooruit na corona’!
BRUISEND DE PINTE-ZEVERGEM
De Pinte is een levendige en bruisende gemeente als het aankomt op verenigingen en
evenementen. De komst van corona was een rechtstreekse aanval op onze sterkste punten: de
ontmoeting tussen onze inwoners, ons sterk sociaal weefsel en onze verbondenheid. De social
distance heeft ons hard geraakt in de essentie van alle recreatieve, culturele en sportieve
activiteiten. Ook voor onze jongeren, middenstanders en horeca was dit een bijzonder nare
periode, die we zo goed als mogelijk hebben proberen opvangen.
Nu er opnieuw versoepelingen mogelijk zijn willen we met het lokaal betuur de heropbouw ten
volle ondersteunen, met aandacht voor een sterke wijkwerking, een bruisend verenigingsleven,
betrokken vrijwilligers en een dynamische middenstand. Samen vooruit!
Sterke wijkwerking
1. Gemeentelijke activiteiten in het najaar (zoals de speelstraat, de braderie, …) worden
vertaald op wijkniveau. Onze dienst vrije tijd biedt creatieve mogelijkheden aan om
grootschalige activiteiten om te vormen tot een brede waaier aan kleinschalige
ontmoetingen.
2. Het bedrag ter ondersteuning van wijkfeesten wordt aanzienlijk opgetrokken.
Enerzijds verhogen we de wijksubsidie van 200 euro naar 250 euro, anderzijds willen
we inwoners stimuleren om meer wijkfeesten te organiseren. Daarnaast blijft er een
logistieke ondersteuning bij bv. het afsluiten van straten.
3. We voeren vakantiestraten in. We hanteren hierbij de werking van de speelstraten
maar breiden de periode waarin de vakantiestraten georganiseerd worden uit tot de
hele zomer.
4. Indien de organisatie van wijkfeesten mogelijk wordt van hogeraf, willen we een
heropstart van wijkfeesten stimuleren door alle trekkers samen te brengen en hen te
helpen in een veilige organisatie van hun wijkfeesten.
5. We versnellen de aanwerving van een medewerker buurtwerking. We schakelen ons
ook mee in in de organistie van Beste Buren dag (oorspronkelijk gepland op zaterdag
9 mei).
Ondersteuning voor onze verenigingen
6. We brengen de impact van deze crisis op onze verenigingen in kaart en gaan in overleg
om te kijken welke specifieke en gerichte ondersteuning nodig is. Indien noodzakelijk
wordt beschikbare financiële en logistieke ondersteuning geherorienteerd.
7. Om te vermijden dat de terugval van activiteiten een impact heeft op het
subsidiebedrag behouden verenigingen minstens hun subsidie die ze ontvingen voor
het werkjaar 2019. Bovendien verhogen we de subsidiepot van onze erkende jeugd-,
sport- en cultuurverenigingen met 10% als extra ondersteuning.
8. Alle verenigingen wiens werking impact ondervindt van de federale maatregelen (bv.
op vlak van beperking aantal deelnemers per training of sessie) kunnen gehuurde
velden of zalen gratis ontdubbelen (indien noodzakelijk).
9. Indien een vereniging hier nood aan heeft, kan zij tot 50% van haar subsidiebedrag
versneld opvragen.

Voor de cultuurliefhebbers
10. We maken in overleg met de gebruikers van de cultuurzaal en de cultuurverenigingen
een gestructureerd evenementenplan op voor het najaar, waarbij reeds geboekte
evenementen, maar ook uitgestelde evenementen en mogelijks nieuwe initiatieven
ingepland kunnen worden in onderling overleg.
11. We promoten volop onze UIT-kalender en ondersteunen de verenigingen in het
gebruik er van.
12. Kleinere activiteiten tijdens de zomer en in het najaar proberen we, eventueel aan de
hand van een alternatief programma, maximaal te behouden.
Voor onze jongeren
13. Er wordt een vakantiebreed aanbod voor kinderen en jongeren opgezet, van
sportkampen, over speelpleinwerking tot tienerwerking.
14. We zetten in op een sterke ondersteuning van de jeugdverenigingen bij een heropstart
van hun reguliere werking en kijken op welke manier we hen logistiek kunnen
ondersteunen bij de organisatie van hun vakantiekampen.
15. We testen het concept van vliegende monitoren uit in overleg met de monitoren van
speelpleinwerking Amigos en gaan langs in verschillende buurten en wijken.
16. De nieuwe werking van jeugdhuis Impuls (OpenBaer) wordt actief verder gezet, in
overleg met de trekkersgroep.
Voor de sportievelingen
17. Onze sportverenigingen worden mee ondersteund bij de heropstart van hun
trainingen, zeker wanneer dit opnieuw binnen zal doorgaan.
18. Het project ‘Bewegen op verwijzing’ wordt verder gepromoot.
19. We blijven het sportaanbod in onze gemeente actief promoten. Voor geplande
sportactiviteiten (bv. joggings) wordt in onderling overleg met de organisatoren op
zoek gegaan naar een alternatief aanbod.
Vakantie in eigen dorp
20. Via www.depinte.be/zomer9840 verzamelen we het brede aanbod van alles wat in
onze gemeente plaatsvindt en mogelijk is tijdens de zomervakantie.
21. We lanceren de hashtag #zomer9840, waarmee we alle mooie foto’s van onze
gemeente willen bundelen. We organiseren hieromtrent een wedstrijd en verzamelen
de mooiste foto’s op een tentoonstelling.
22. We zetten actief de wandel- en fietsroutes in onze gemeente in de kijker.
23. Er wordt gezocht naar nieuwe en creatieve activiteiten (bv. een wagenbioscoop,
geocaching, een zomertentoonstelling opzetten, een alternatieve beren-zoektocht,
…).
24. Oude fotowandeltochten die in het verleden werden opgezet vanuit de gemeente,
worden van onder het stof gehaald en opnieuw aangeboden.
Vrijwilligers
25. We kiezen voor een versnelde implementatie van onze integrale visie op
vrijwilligerswerking. In overleg met hen, willen we de vrijwilligers van De Pinte Helpt
maximaal aan boord houden!

26. Van zodra dit mogelijk is, organiseren we een groots bedankingsfeest voor alle
vrijwilligers (en bij uitbreiding: alle inwoners).
27. Als blijvende herinnering aan deze crisisperiode planten we een coronaboom, waarbij
we ook een troostplek voorzien.
Middenstand en ondernemingen
28. We bevragen onze middenstanders, handelaars en lokale ondernemingen om hun
insteek te kennen bij de verdere ondersteuning van onze lokale economie (dit kan in
de vorm van 9840-bonnen, specifieke corona-bonne of andere ondersteuning).
Hiervoor werd het nodige budget voorzien.
29. We blijven de alternatieve dienstverlening van onze Pintse handels- en horecazaken
promoten, onder andere door een duidelijke oplijsting op onze website.
30. We organiseren in samenspraak met de LEM-raad een #kooplokaal-actie en hebben
in het bijzonder ook aandacht voor de lokale cafés en restaurants.
31. We schorten de retributies voor ambulante handel op voor de periode waarin deze
niet actief konden zijn.
Participatie
32. We organiseren een brede bevraging bij onze inwoners over corona en de gevolgen
hiervan op hun dagelijkse leven.
33. We gaan in overleg met onze verenigingen en adviesraden voor de verdere verfijning
van dit plan en de opvolging van nieuwe problemen en bezorgdheden.
34. Via de organisatie van een Hackaton willen we de creativiteit en innovativiteit van
onze (jonge) inwoners testen en uitdagen voor de ontwikkeling van nieuwe ‘Post
Corona’-initiatieven.
EFFICIËNT DE PINTE-ZEVERGEM
Crisis of geen crisis, het voorzien in een toegankelijke dienstverlening blijft voor ons als lokaal
bestuur een cruciale taak. We verzekeren deze dienstverlening door maximaal op afspraak te
werken of de dienstverlening op een alternatieve wijze te organiseren.
Dienstverlening gemeentediensten
35. De afsprakenregeling zoals ze is ingevoerd bij de verschillende diensten
(recyclagepark, dienst bevolking, …) wordt verder gezet en geoptimaliseerd.
Communicatie
36. We blijven inzetten op een duidelijke en efficiënte communicatie voor alle inwoners
via verschillende kanalen om de richtlijnen van de federale overheid te vertalen naar
onze eigen gemeente.
VEILIG DE PINTE-ZEVERGEM
Veiligheid van onze inwoners is en blijft een nummer 1 prioriteit. Ook in het postcorona-tijdperk
zal de veiligheid belangrijk blijven en we willen dit als lokaal bestuur maximaal ondersteunen.

Bescherming
37. We informeren vrijwilligers over de veiligheidsvoorschriften en maken voor
organiserende verenigingen een handboek op voor de organisatie van evenementen
en de naleving van alle veiligheidsmaatregelen.
38. We passen onze eigen dienstverlening aan aan de huidige maatregelen van social
distance en voorzien handgels en plexiglas voor personeel en bezoekers. Voor het
personeel wordt ook voor mondmaskers gezorgd.
39. Het lokaal bestuur blijft op regelmatige basis overleg houden met de
opvanginitiatieven en de directies van de verschillende scholen in onze gemeente. We
ondersteunen mee een veilige opstart bij het begin van het nieuwe schooljaar.
Mobiliteit
40. We evalueren de verkeersvrije zones in de omgeving van de scholen.
41. We stimuleren het winkelen en verplaatsen met de fiets via een nieuwe
sensibiliseringsactie.
ZORGZAAM DE PINTE-ZEVERGEM
Als lokaal bestuur willen we iedereen aan boord houden. We willen kwetsbare groepen zo goed
mogelijk bijstaan en hen, al dan niet in samenwerking met andere organisaties, de nodige hulp
bieden zodat niemand tijdens deze moeilijke periode uit de boot valt.
Buddy-systeem
42. Een buddy-systeem wordt opgezet, waarbij vrijwillige buddy’s gekoppeld worden aan
eenzame personen. De buddy engageert zich om regelmatig contact op te nemen met
de eenzame, samen activiteiten te plannen, … Er wordt hiervoor ook samengewerkt
met de (senioren)verenigingen in onze gemeente.
43. Om de toeleiding te vergroten wordt de boodschappendienst verder ondersteund.
44. De belactie naar alle 70-plussers wordt op korte termijn nog eenmaal herhaald in het
kader van corona. De belactie wordt vanaf heden ook jaarlijks herhaald om kwetsbare
situaties en eenzaamheid bij ouderen te detecteren.
45. We zetten in op een maximale toeleiding naar de thuiszorgdiensten.
46. Op de dag van de Mantelzorg (23 juni) zetten we al onze mantelzorgers in de
bloemetjes.
Kwetsbare personen en gezinnen
47. Omdat in deze periode veel extra nood verwacht wordt aan ondersteuning, zet de
sociale dienst zijn dienstverlening verder in de kijker en verlaagt ze de drempel tot
contact.
48. Onze sociale dienst blijft permanent bereikbaar voor administratieve ondersteuning.
49. We organiseren in aanloop van de zomervakantie een inzameling voor kwetsbare
gezinnen (speelgoed, digitaal materiaal, …).
50. We voorzien anti-verveelpakketten voor kwetsbare gezinnen met kinderen tijdens de
zomerperiode en hebben extra aandacht voor deze kinderen zodat zij bv. vlot kunnen
deelnemen aan onze speelpleinwerking.

Oneindig veel keer ‘BEDANKT!’
Als lokaal bestuur hebben we de afgelopen weken de impact van de crisis zo goed mogelijk
trachten te managen. Dit zorgde voor heel wat initiatieven die werden opgezet om onze
inwoners en de meest kwetsbaren zo goed mogelijk te beschermen. We zijn trots op de
inspanningen die we geleverd hebben, maar zijn vooral dankbaar voor iedereen die daar zijn
steentje aan bijdroeg.
We denken hierbij in de eerste plaats aan de vrijwilligers van De Pinte Helpt. Dankzij hun
tomeloze inzet zijn we erin geslaagd om vele extra acties op poten te zetten of om binnen de
kortste keren bewonersbrieven en mondmaskers tot bij onze inwoners te brengen. Tijdens de
volledige corona-crisis zijn zij een welkome ondersteuning geweest voor de vele uitdagingen
waar we als lokale gemeenschap en bestuur voor stonden.
Ook een woord van dank aan onze medewerkers! In deze moeilijke tijden houden zij
onze dienstverlening draaiende, door inwoners te blijven helpen en begeleiden, door ervoor
te blijven zorgen dat onze straten er proper bij liggen en onze meest kwetsbaren steun te
blijven geven.
Uiteraard ook een groot woord van dank aan de medewerkers van het WZC. Zij werken in
uiterst moeilijke omstandigheden, met een onzichtbare vijand die constant om de hoek loert,
maar met een blijvende overtuiging en een niet aflatend enthousiasme en plichtsbesef blijven
zij zich inzetten voor de bewoners van ons woonzorgcentrum. Dank jullie wel, uit de grond
van ons hart!
Tot slot willen we onze vele verenigingen, handelaars en inwoners bedanken. In vreemde
omstandigheden zijn zij allen aan de slag blijven gaan met de opgelegde maatregelen.
Verenigingen kwamen met aangepaste activiteiten voor hun leden, handelaars pasten hun
winkel of dienstverlening aan en inwoners hadden veel begrip voor alle regels die werden
opgelegd. Dit alles zorgde er voor dat onze gemeente gespaard bleef van erger.

