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DIENSTVERLENING IN TIJDEN VAN CORONA

 
 

 

Enkel OPEN op AFSPRAAK (voor dringende zaken)
GESLOTEN op woensdag (ook telefonisch niet bereikbaar) 
Alle diensten zijn bereikbaar via e-mail en telefoon (behalve  wo)
-  Afspraken gaan enkel door op ma, di, do, vr en za in de voor-

middag, 8.30 - 12 u. 
Wie een afspraak heeft, dient aan het AC aan te bellen (par-
lofoon) en wordt binnengelaten na controle van de afspraak.

- Controleer vooraf of je een bezoek aan het AC kan uitsparen 
door je aanvraag ONLINE te doen via:

 •  het E-LOKET op www.temse.be (bv. adreswijziging,  
  uittreksel strafregister e.a.)

 •  de toepassing  ‘Mijn dossier’ op  
  https://mijndossier.rrn.fgov.be (10 attesten)

- Hoe een afspraak maken?
 • met de dienst(en) rechtstreeks:  

  zie contactgegevens op www.temse.be
 • tel. 03 710 12 12 (onthaal) bereikbaar op    

  ma, di, do, vr: 8.30 - 12 u. / 13.30 - 16 u.
-  Ruimtelijke ordening - omgevingsvergunningen
 De regering besliste o.m. tot opschorting van lopende en 

nog op te starten openbare onderzoeken en tot verlenging 
van beslissingstermijnen. Informatie via tel.  03 710 12 44-51 
- ruimtelijke.ordening@temse.be

- Gemeente- en OCMW-raadszittingen gebeuren voorlopig 
digitaal en zijn niet openbaar en toegankelijk.

Enkel OPEN op AFSPRAAK (voor dringende zaken)
GESLOTEN op woensdag (ook telefonisch niet bereikbaar) 
Alle diensten zijn bereikbaar via e-mail en telefoon  
(behalve  wo)

- Hoe een afspraak maken?
 • tel. 03 710 25 42 -  

  onthaal@ocmwtemse.be

Andere contactgegevens op www.ocmwtemse.be
Wie een afspraak heeft (videofoon) en wordt binnenge-
laten

Tot en met 3 mei (verlenging mogelijk)  
zijn volgende loketten en gebouwen 
van het Lokaal Bestuur gesloten 
(wel bereikbaar via telefoon en e-mail)

• Vrije Tijdsdiensten (Cultuur, Sport, Jeugd...) en  
de dienst Integratie 

• Technische Dienst (Vlietdam) - parkeerverbodsborden 
tijdelijk enkel te reserveren via tel. 03 710 13 10 of charlotte.
pelicaen@temse.be, met thuislevering

•  Toeristisch Infokantoor + JOC De Nartist + Theaterzaal Roxy + 
exporuimten en polyvalente zalen + teken- en muziekacademie

• Bibliotheek - materiaal reserveren en afhalen kunnen wel op 
afspraak via haar website

• Sporthallen en -openluchtcentrum + VITA Scheldebad 
• Woonzorgcentra De Reiger en ’t Blauwhof + assistentiewonin-

gen Elisabeth + LDC ’t Achterpoortje + buurthuis Den Boodt 
•  Zitdag pensioendienst (1ste wo van de maand) gaat tijdelijk 

niet door.  Afspraken: 03 710 13 70 - pensioenzitdag@temse.be
• Zitdag belastingaangifte die op 11 mei gepland was in Kruibe-

ke,  gaat niet door. Info: 02 572 57 57 

AC De Zaat   F. Boelplein 1 Sociaal Huis   Kouterstraat 1

AFVAL - RECYCLAGEPARK
Recyclagepark (Frankrijkstraat 17) is opnieuw open sinds 
7 april - Info: www.miwa.be/corona

Witte luierzakken  
Rollen te koop (€ 17,50/rol) in AC De Zaat, Infobalie - na af-
spraak via tel. 03 710 12 12 of infobalie@temse.be. 
Volle zakken kunnen opnieuw in het recyclagepark worden 
aangeboden maar mogen tijdelijk ook nog samen met de grijze 
container worden buitengezet voor ophaling, mits je dit 3 da-
gen vooraf gemeld hebt aan MIWA via tel. 0800 98 003.

Korting op MIWA-factuur voor huisvuilophaling  
Wie incontinent is en dat met een attest van de dokter, zieken-
fonds of het VAPH kan bewijzen, geniet 2 x 10 euro korting op de 
halfjaarlijkse factuur voor huisvuilophaling door MIWA. 
Breng vóór 20 mei jouw attest binnen bij de Infobalie in 
AC De Zaat.

PMD-zakken en GFT-labels 
Zolang de lockdown duurt, enkel verkrijgbaar in de warenhuizen 
en bij een aantal winkeliers, en tijdelijk NIET op AC De Zaat.

TEMSE
AD Delhaize, Philippe Saveryslaan 2  -  Carrefour Market GB, 
Orlaylaan 2-4  -  Colruyt, Vrijheidstraat 19  -  Louis Delhaize,  
Gasthuisstraat 107  -  Voeding Eigenlo, Eigenlo 68
ELVERSELE
Bakkerij De Rycke, Pontweg 11
Slagerij Opsomer-Ruban, Legen Heirweg 22
STEENDORP
Fijnkost Heirwegh, Kapelstraat 82
Carrefour Market GB, Gerard De Cremerstraat 103, Rupelmonde
TIELRODE
Voeding Katrien, Gentstraat 52
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Voorwoord burgemeester 
We zijn op de goede weg…

Beste Temsenaars

Al anderhalve maand leven we in een andere wereld. Kwetsbaar en 
afhankelijk.

De Nationale Veiligheidsraad heeft de coronamaatregelen verlengd 
tot 3 mei, een reden te meer om nu met deze brochure bij u te  
komen. Zij vervangt onze berichtgeving in reclameblad ‘de nieuwe 
omroeper’, dat ingevolge de crisis tot nader order niet verschijnt.

Vooreerst betuig ik mijn oprechte deelneming aan de families van 
de getroffenen. Elk verlies is op zich een drama, maar de omstan-
digheden maken het des te erger. Ik wens de families alle sterkte 
toe.

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om onze waardering te 
betuigen aan de overgrote meerderheid van onze mensen die de 
overheidsmaatregelen respecteren. Onbegrijpelijk dat er toch on-
verantwoorden zijn, die spelen met mensenlevens. Meer dan ooit 
zijn zelfdiscipline, burgerzin en verantwoordelijkheidsbesef een ab-
solute noodzaak. Deze boodschap is dan ook een nadrukkelijke op-
roep, opdat iedereen zich optimaal aan de opgelegde regels houdt. 
Onze opofferingen zijn tijdelijk en betekenen een investering in onze 
toekomst.

Een speciaal woord van hulde richt ik tot al diegenen die in precaire 
omstandigheden werken, in het bijzonder de mensen in de zorg-
sector. De media en de volksmond hebben hen terecht een eretitel 
gegeven: helden! 

Het Lokaal Bestuur heeft de voorbije weken grote inspanningen ge-
leverd: om het virus te beteugelen en initiatieven te ontwikkelen die 
bijdragen tot een meer aanvaardbaar dagelijks leven. 

Je vindt al die initiatieven in deze brochure. Het zijn er vele, op zeer 
uiteenlopende domeinen, gericht naar het breedst mogelijke pu-
bliek. Hier past een woord van dank aan al onze medewerk(st)ers 
o.l.v. onze algemeen directeur en aan de collega’s van het schepen-
college. Zij zijn allen medearchitecten van het aanbod. Dank ook 
aan de gemeenteraadsleden, wiens bekommernis en aanbevelin-
gen de partijpolitieke grenzen overstijgen.

We stellen het zeer op prijs dat ook vanuit de basis initiatieven wor-
den genomen om het leven draaglijker en aangenamer te maken. Ze 
illustreren een verrassende verbondenheid. Samen staan we sterk!

Beste mensen, we zijn op de goede weg, maar nog niet aan het 
eindpunt. Deze boodschap is een bron van informatie én een op-
roep om door te bijten. We zullen doorgaan! 
En vergeet niet: investeren in later doe je nù!
 
Van harte
Luc De Ryck 
Burgemeester

Maatregelen in Temse 
in overeenstemming met de maatregelen van de Nationale  

Veiligheidsraad sinds 13 maart, geldend t/m 3 mei (verlenging 

mogelijk).

• De 3 woonzorgcentra  in Temse laten géén bezoek toe  
t/m 3 mei 

• Geen massamanifestaties t/m 31 augustus 
• Eerder al besliste het schepencollege tot het afgelasten  

van alle gemeentelijke activiteiten (georganiseerd door 
Lokaal Bestuur) t/m 30 juni.

Voor Temse betekent dit dat de volgende evenementen  
al zeker niet zullen doorgaan:
• Elverseelse feesten in mei
• Dorpsfeesten in Tielrode in juni - programma  

behouden voor 2021
•  Rommelmarkt in de Vroonhofwijk op 1 juni
•  Parkfeesten in het Scheldepark in juli
• Boerenmarkt/jaarmarkt, Beiaardconcerten en  

De Zaat raast in augustus
• Temse in de Wolken eind augustus - behoud  

programma voor 2021
• Vrijdagmarkt in Temse (tot nader order)
Kijk op www.temse.be voor de laatste stand van zaken, 
na overleg Nationale Veiligheidsraad op 24/4.

Coronalijnen
FOD VOLKSGEZONDHEID
• 0800 14 689     •    www.info-coronavirus.be
• info-coronavirus@health.fgov.be

LOKAAL BESTUUR TEMSE
• 03 710 13 75 (tijdens kantooruren, ook op woensdag)
• 03 771 05 87 (buiten kantooruren, voor dringende vragen)
• corona@temse.be

Hulplijnen  
De volledige lijst vind je op www.temse.be

KINDEREN EN JONGEREN
• AWEL: kinder- en jongerentelefoon 
 Bel gratis 102  - www.awel.be 

GEWELD, MISBRUIK en KINDERMISHANDELING
• Bel gratis 1712 - www.1712.be

LUISTEREND OOR
• Tele-onthaal - praten over wat jou bezighoudt
 Bel 106 - www.tele-onthaal.be

ZELFMOORD
• Zelfmoordlijn - bij nood aan een gesprek
 Bel 1813  - www.zelfmoord1813.be
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Solidariteitsacties 
Op www.vlaanderenhelpt.be vind je alle verzamelde, 
hartverwarmende acties van solidariteit in Vlaamse ge-
meenten, ook van Temse. Op die manier kunnen we elkaar 
inspireren, motiveren en 
steunen. 

Buren helpen buren
Deze actie werd op 20 
maart opgestart om bu-
ren te stimuleren elkaar 
te helpen, een initiatief 
van Just Goe (www.just-
goe/bestebuur). Wie zijn/
haar buur wil helpen of hulp 
wil krijgen, kan een kant-en-
klaar briefkaartje downloaden, printen, aanvullen met 
persoonlijke gegevens en bij hem/haar in de brievenbus 
steken met hulpvraag of -aanbod. Ook LDC ’t Achterpoor-
tje stelt zo’n kaart ter beschikking. Vraag ernaar via  
tel. 03 710 26 05, centrumleider@ocmwtemse.be.

Beiaardklanken met applaus
Speciaal voor alle zorgverleners speelt beiaardier Joannes 
Thuy iedere vrijdag, van 11 tot 12 u., bekende en toepasse-
lijke klassiekers op de beiaard van Temse. Met een warme 
oproep om na het concert een luid applaus te geven voor 
alle werkers in de gezondheidszorg!

Steun en troost
Onze gedachten gaan uit naar alle aan COVID-19 
overleden Temsenaars en hun familie, in het bijzon-
der ook de slachtoffers in onze woonzorgcentra. Het 
valt bijzonder zwaar dat in deze periode geen fysiek 
afscheid kan genomen worden en begrafenisplechtig-
heden in zeer beperkte kring moeten plaatsvinden. Wij 
leven met iedereen mee in deze hartverscheurende 
omstandigheden.

Applaus voor onze helden 
♥ alle (huis)artsen, verplegers en zorgverleners die 

zich standhouden in ziekenhuizen en woonzorg-
centra in deze stressvolle tijden en ongeziene 
omstandigheden 

♥ alle leerkrachten die op korte tijd dienen over te 
schakelen naar het online lesgeven 

♥ alle burgers die zich beroepsmatig of vrijwillig 
inzetten ten behoeve van onze inwoners, zieken 
en hulpbehoevenden 

een  HART  voor elkaar …4
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Dikke pluim  ♥
voor de creatievelingen van de Thuiszorgdiensten 
voor het vervaardigen van mondmaskers en schor-
ten voor hun collega’s, als back-up voor de bestaan-
de voorraden. Martina Heirbaut maakte al een 60-tal 
mondmaskers voor de Thuiszorg en dankzij 
haar 'stoute schoenen' doneerde Sarco 
Temse 100 m stof voor het maken 
van schorten, met lintjes geschon-
ken door Timmy Babyspullen. 

Hulp aanbieden?
Heb je tijd en voel je je geroepen om anderen te helpen als 
vrijwilliger?
Geef je dan op voor vrijwilligerswerk via tel. 03 710 12 81 of  
ann.lagaert@temse.be

Hulp nodig?
Verschillende initiatieven zijn reeds genomen om de kwetsba-
ren in onze samenleving een ruggensteuntje te geven, zowel 
door het  Lokaal Bestuur als door andere organisaties 
en inwoners van Temse. Lees meer op blz.8.
Ken jij kwetsbare personen, kinderen of gezinnen in je buurt, 
die nood hebben aan extra ondersteuning, neem dan contact          
 op met het Sociaal Huis: tel. 03 710 25 04.

Dankjewel 
♥ voor het uitvoeren van de hygiëne- 

voorschriften ter voorkoming van  
besmetting.

♥ voor het thuis blijven en het doen van  
enkel essentiële verplaatsingen. 

♥ voor het afstand houden van elkaar in  
het belang van ieders gezondheid

♥ voor het respecteren van het  
samenscholingsverbod

♥ voor het verlenen van hulp aan mensen in je 
directe omgeving

♥ voor het op touw zetten van  allerlei initiatieven 

INFOTEMSE / CORONA / APRIL 2020
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Nieuws uit de woonzorgcentra (Lokaal Bestuur)

Bedankt!Bedankt!

voor de 425 Azalea’s die wij mochten 

ontvangen van het Lokaal Bestuur  

om te verdelen onder onze residenten. 

   Hoeveel je met een bloemetje 

    kan zeggen…

De woonzorgsector wordt in deze coronacrisis zwaar getroffen. Het gaat hier om de bescherming van de zwak-
ste groep in onze samenleving. De bewoners hebben een hoge leeftijd en zijn mentaal en fysiek heel zorgbe-
hoevend. Omwille van deze kwetsbaarheid werden de woonzorgcentra op 11 maart gesloten en mag er tot op 
heden geen bezoek binnen. Deze maatregel geldt tot 3 mei en verlenging is mogelijk.
Ook in de assistentiewoningen Residentie Elisabeth is bezoek strikt gereglementeerd: beperkt tot 1 vaste 
mantelzorger/familielid en poetshulp.

Woonzorgcentrum De Reiger is zwaar getroffen door het 
coronavirus. Omwille van een hoog aantal besmettingen 
werden twee afdelingen in volledige quarantaine geplaatst 
om maximale bescherming te geven aan de bewoners. Alle 
personeelsleden en bewoners in De Reiger werden inmid-
dels getest. 
In woonzorgcentrum ’t Blauwhof is een beperkt aantal be-
woners besmet met het virus. 

Het personeel beschikt over voldoende persoonlijk  
beschermingsmateriaal (handschoenen, mondmaskers, 
spatmaskers en schorten). 

Contact houden met fa-
milie is in deze moeilijke 
periode nodig maar niet 
gemakkelijk.
Sinds 23 maart zijn de 
woonzorgcentra gestart 
met videochat via de 
Facebookpagina Sleutel-
zorg De Reiger. Zo krijgen 
familieleden en bewoners de kans om elkaar wekelijks te 
horen en te zien. Deze videochats worden begeleid door er-
gotherapeuten of animatrices.

Het personeel van de centrale keu-
ken probeert de moraal hoog te 
houden en verrast de bewoners 
met lekkernijen, zoals zelfgemaak-
te koffiekoeken, bavaroisgebakjes, 
frangipanetaart en meringues… 

Ook een boodschappendienst is 
opgestart, zodat bewoners hun ver-
langlijstje kunnen opmaken voor de 
winkel. Deze boodschappen worden eenmaal per week ge-
daan door het animatieteam.

Sinds de start van de lockdown kunnen de woonzorgcentra 
ook rekenen op steun van familie, bedrijven, particulieren 
en scholen. Zij ontvingen spandoeken, tekeningen, hand-
gels, mondmaskers, plantjes, ijsjes, pizza’s, koffiekoeken, 
spatschermen, fruit, paaseitjes…

HARTELIJK DANK HIERVOOR! 

Woonzorgcentrum De Reiger -  tel. 03 710 25 60
Woonzorgcentrum ’t Blauwhof -  tel. 03 897 96 80
www. sleutelzorgtemse.be
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voor de 425 Azalea’s die wij mochten 

ontvangen van het Lokaal Bestuur  

om te verdelen onder onze residenten. 

   Hoeveel je met een bloemetje 

    kan zeggen…

Seniorenmobiel
De medewerkers van de Seniorenmobiel blijven 
instaan voor jouw vervoer bij essentiële verplaat-
singen, zoals voor boodschappen, vervoer naar de 
bank, afspraak bij de dokter… 
De chauffeur wacht steeds in de wagen en neemt 
maar 1 per persoon per rit mee. 

Om organisatorische redenen dien je de Senio-
renmobiel te reserveren ten laatste op de dinsdag 
vóór de week waarin je vervoerd moet worden.

Tel. 03 710 26 35  - seniorenmobiel@temse.be

Vrijwilligers van het lokaal dienstencentrum  
’t Achterpoortje bieden al enkele weken een  

luisterend oor voor ouderen die zich in deze Coronatijd 
vaak eenzaam voelen. Wie nood heeft aan een  

deugddoende babbel, kan iedere weekdag, van 11 tot 16 u., 
terecht op het nummer 03 710 26 38 voor informatie, advies, 

verwijzing of gewoonweg een hartelijk gesprek.

Jij als vrijwilliger bij de Babbellijn?
Voel jij je geroepen om mee de telefoons van de Babbellijn 

te beantwoorden? Neem dan contact op met LDC 
 ’t Achterpoortje (Kouterstraat 3), tel. 03 710 26 38, 

centrumleider@ocmwtemse.be.

Babbellijn Thuiszorg
Lukt het niet meer om voor jezelf te koken of de 
was en de strijk te doen? Wordt boodschappen 
doen of de wekelijkse kuis te zwaar? Werden deze 
huishoudelijke taken vóór de coronacrisis door fa-
milie of buren op zich genomen maar lukt dat nu 
niet meer? Dan kan je beroep doen op het team 
van professionele zorgkundigen en poetsmede-
werkers van de dienst Thuiszorg onder de vleugels 
van de welzijnsvereniging Sleutelzorg van het Lo-
kaal Bestuur. Op maat van de zorgvrager proberen 
de thuiszorgdiensten een (aan)gepaste, verant-
woorde, kwaliteitsvolle en warme zorg aan huis te 
verlenen. 
In deze crisistijd proberen zij, nog meer dan anders, 
om samen met de zorgvrager te kijken wat haal-
baar en wenselijk is. 

Dienst Thuiszorg
Welzijnsvereniging Sleutelzorg 
tel. 03 710 25 46
thuiszorg@ocmwtemse.be
www.sleutelzorgtemse.be

Sinds dinsdag 14 april verzorgen medewerkers van het Lo-
kaal Bestuur een tijdelijke gratis Boodschappendienst voor 
inwoners die omwille van hun hoge leeftijd, gezondheids-
toestand of beroep (dokters en verpleeg- en zorgkundigen 
verbonden aan een AZ of WZC) niet in de mogelijkheid zijn 
om zelf boodschappen te doen in deze coronaperiode en 
nog niet geholpen worden door Thuiszorg of een andere or-
ganisatie, vereniging, buur of familie. 

Op dinsdag en vrijdag kan voor hen overdag gewinkeld 
worden. Bij de thuislevering herken je de boodschapper 
van dienst aan zijn/haar naambadge namens het Lokaal 
Bestuur.

Beroep doen op 
deze Boodschap-
pendienst kan via  
tel. 03 710 13 75 
(kantooruren) of 
via boodschappen-
dienst@temse.be.  

Deze gratis Boodschappendienst stopt wanneer alle coro-
namaatregelen worden opgeheven en het normale leven 
zich weer kan hervatten. Wie daarna nog nood heeft aan 
een gelijkaardige dienstverlening, kan terecht bij de dienst 
Thuiszorg (zie verder).

Boodschappendienst 

INFOTEMSE / CORONA / APRIL 2020
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Hulp aan gezinnen met kinderen
Er zijn ondertussen allerlei initiatieven genomen, zowel door 
het Lokaal Bestuur als door andere organisaties en bedrijven, 
om ook de kwetsbare gezinnen in onze gemeente een rug-
gensteuntje te geven tijdens de coronacrisis. Zo werd een op-
roep gelanceerd aan bedrijven en inwoners om ongebruikte 
laptops binnen te brengen in AC De Zaat (Infobalie) om ervoor 
te zorgen dat zo weinig mogelijk kinderen het online lesaan-
bod missen. Ook werden Pretpakketten aan huis geleverd bij 
gezinnen met kinderen die, zeker in deze tijden, over weinig 
andere ontspanningsmogelijkheden beschikken (lees meer 
hierover op blz. 14)

Mensen die nood hebben aan extra ondersteuning, kunnen 
terecht bij de volgende diensten van het Lokaal Bestuur:

Onderwijs
AC De Zaat (op afspraak) - F. Boelplein 1, Temse
Info: tel. 03 710 12 28 - onderwijs@temse.be

Huis van het Kind (vragen i.v.m. kinderen 0-12 jaar)
Kouterstraat 1, Temse (op afspraak)
Info: tel. 0475 45 78 58 - info@huisvanhetkindtemse.be

Sociale Dienst 
Sociaal Huis (op afspraak) - Kouterstraat 1, Temse
Info: tel. 03 710 25 42 - socialedienst@ocmwtemse.be

Bedankt Bedankt 

 aan alle  aan alle 

 begeleidsters!
 begeleidsters!

Geen internet voor online lessen?  
Schoolgaande kinderen en jongeren zonder internetconnectie thuis hebben het moeilijker om thuis te studeren en verbonden 
te blijven met de school en leerkrachten. Telenet heeft nu een gratis oplossing en stelt op aanvraag van scholen en officiële 
instanties het publieke Wifi-signaal open, zodat kanszoekende leerlingen hierop gratis kunnen inloggen. 
Aanvragen voor logincodes door scholen of officiële instanties: via Hotspot.Info@telenetgroup.be.

Kinderopvang
De buitenschoolse kinderopvang De Woonboot blijft voor 
opvang zorgen van kinderen van werkende ouders, i.s.m. de 
scholen van Temse. 

Belangrijk:
• aan de ouders wordt een werkgeversattest gevraagd
• kinderen die ziek zijn, mogen niet naar de opvang komen
• ouders zetten de kinderen af aan de deur
• paraferen voor aanwezigheid is niet nodig
• de begeleiding hanteert strikte hygiënische maatregelen

Inschrijvingen voor de zomervakantie zijn nog niet gestart; 
er wordt gewacht op verdere richtlijnen voor de zomerva-
kantie vanuit de Nationale Veiligheidsraad.

Info: 03 710 12 25 - bko.dewoonboot@temse.be

Ook de dienst Kinderopvang van het Sociaal Huis (OCMW) 
blijft opvang garanderen voor ouders die moeten gaan wer-
ken. Zij heeft onthaalouders in Temse, Tielrode en Steen-
dorp ter beschikking. 

Info: 03 710 25 50 - kinderopvang@ocmwtemse.be 
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Huurder van een (sociale) woning?

Wie in een sociale huurwoning woont en tijdelijk werkloos is 
of een lager inkomen heeft, kan nu vanaf de eerste maand de 
nieuwe huurprijsberekening al aanvragen i.p.v. voorheen na 
drie maanden. Daarmee wil de overheid een antwoord bieden 
aan mensen die het tijdens deze coronacrisis moeilijk hebben. 
Het is ook wel hun plicht om van zodra hun inkomen genorma-
liseerd is, dat aan te geven bij hun huisvestingsmaatschappij. 
Contacteer je huisvestingsmaatschappij hierover.

Huur je een appartement of huis van een privé-verhuurder en 
heb je het nu moeilijker om de huur te betalen? Bespreek dan 
met je huisbaas mogelijke oplossingen. Zo kan bv. overeenge-
komen worden om tijdens de duur van jouw tijdelijke werk-
loosheid een bepaald percentage van de huurprijs te betalen 
en het resterende saldo vanaf een latere datum in schijven af 
te betalen.

Hulplijnen  
De volledige lijst vind je op www.temse.be

OPVOEDINGSONDERSTEUNING
• Opvoedingslijn: eerste hulp bij opvoedingsgevallen  
 Bel 075 15 00 10  -  www.opvoedingslijn.be
• Kind en Gezin lijn: voor alle vragen over kinderen tot 3 jaar  
 Bel 078 15 01 00  -  www.kindengezin.be

KINDEREN EN JONGEREN
• AWEL: kinder- en jongerentelefoon 
 Bel gratis 102  - www.awel.be 

GEWELD, MISBRUIK en KINDERMISHANDELING
• Bel gratis 1712  -  www.1712.be

Advies van onze huisartsen
Wat indien te veel huisartsen uitvallen?
De Huisartsenkring van Temse heeft een actieplan klaar 
voor het geval te veel huisartsen besmet zouden geraken 
en uitvallen. In dit geval kan onmiddellijk een medische 
hulppost van start gaan in sporthal Temsica, zoals door 
de Huisartsenkoepel Waasland gevraagd. Deze medische 
hulppost zal als wachtpost fungeren voor opvang van pa-
tiënten die GEEN symptomen van corona hebben en zal 
enkel op afspraak en op weekdagen te raadplegen zijn. Hij 
zal bemand worden door artsen en administratieve mede-
werkers van het Lokaal Bestuur. Poetsmedewerkers zullen 
er instaan voor een nette en hygiënische omgeving. 
Tot hiertoe is de situatie in Temse nog volledig onder con-
trole en zijn er nog voldoende huisartsen beschikbaar.  
Gelukkig maar! Het is dus héél belangrijk dat we met z’n al-
len de overheidsmaatregelen blijven opvolgen om verdere 
besmettingen tegen te gaan en dat we blijven volhouden!

Blijf je huisarts raadplegen 
De huisartsen van het Waasland merken de laatste weken 
een sterke vermindering van het aantal patiënten dat naar 
de raadpleging komt. Zij maken zich zorgen en vrezen dat 
patiënten uit schrik voor besmetting de vaak noodzake-
lijke zorg en onderzoeken uitstellen. Dit uitstelgedrag kan 
leiden tot ernstige complicaties en in het slechtste geval 
tot overlijden. De huisartsen hebben nog voldoende tijd en 
ruimte om de medische problemen aan te pakken. Dit ge-
beurt steeds op afspraak en op een correcte manier, met 
respect voor afstand, met handschoenen en mondmaskers 
voor ieders veiligheid.
Aarzel dus niet om bij medische problemen je huisarts of 
behandelende arts te raadplegen!

Vermoed je een besmetting met COVID-19?
Wie vermoedt dat hij/zij het coronavirus heeft opgelo-
pen en zich grieperig voelt, wordt verzocht telefonisch 
contact op te nemen met de huisarts, die dan een telefo-
nische consultatie zal houden en je indien nodig verwijst 
naar het ziekenhuis.

INFOTEMSE / CORONA / APRIL 2020
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Politie en veiligheid

Dankjewel, Dankjewel, 

 Schoon Volk Schoon Volk

  en Groenwerkers
  en Groenwerkers

   voor jullie inzet!
   voor jullie inzet!

De Lokale Politie vraagt met aandrang om de opgelegde 
maatregelen te respecteren in het belang van ieders ge-
zondheid en dit zowel in het openbaar als privé in je eigen 
huis of tuin. Dagelijks zet zij meerdere ploegen in om de na-
leving van de coronamaatregelen te controleren. 

Bij de vaststelling van een eerste inbreuk wordt een onmid-
dellijke minnelijke schikking voorgesteld aan de overtreder(s). 
Voor particulieren bedraagt dat € 250. Voor handelaars, uit-
baters en organisatoren van een activiteit is dat € 750. 
Wanneer een persoon de maatregelen meermaals over-
treedt, wordt een dossier overgemaakt aan het parket. 

Bereikbaarheid politiekantoor
Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, is het hoofd-
commissariaat in Temse enkel op afspraak toegankelijk 
voor dringende zaken die niet telefonisch opgelost kunnen 
worden. Bel altijd eerst naar 03 711 02 02, vooraleer naar 
het commissariaat te komen.
Het wijkkantoor in Kruibeke is gesloten. 
Aangifte van een (brom)fietsdiefstal, winkeldiefstal of van-
dalisme kan je van thuis uit doen via www.policeonweb.be. 

Registreer jezelf op www.be-alert.be
Ken jij BE-ALERT al? Dat is een alarmeringssys-
teem waarmee de overheid jou kan verwittigen 
in noodsituaties via sms, e-mail of telefoon.

Belangrijk in deze Coronatijd: BE-ALERT is ook 
een kanaal dat het Nationaal Crisiscentrum ge-
bruikt om jou op de hoogte te brengen van de re-
centste maatregelen en dat onze gemeente kan 
gebruiken om jou te informeren over nieuwighe-
den en initiatieven in Temse.

Inwoners die zich al eerder registreerden - intus-
sen ca. 1800, veel te weinig dus - worden nu al 
via e-mail rechtstreeks door het Crisiscentrum  
geïnformeerd over de coronamaatregelen.

Waar wacht je dus nog op? Voer snel je  
contactgegevens in op www.be-alert.be/nl

Bespaar jezelf een boete!

Laat geen zwerfvuil achter!
In deze coronatijd is het de bedoeling om het elkaar zo 
aangenaam mogelijk te maken. Desondanks wordt helaas 
een toename van zwerfvuil en sluikstorten vastgesteld. 
Dit maakt de leefomgeving van je medemens er niet beter 
op en vraagt telkens de inzet van personeel van de Milieu-, 
Groen- en Technische dienst die worden ingezet om alles 
op te ruimen.
Laat dus je afval niet zomaar ergens achter, maar gooi het 
in vuilbakken of neem het mee naar huis!

Gelukkig kunnen wij in deze vreem-
de tijden ook rekenen op de vrij-
willigers van Schoon Volk voor het 
opruimen van zwerfvuil. Zo hou-
den ze hun woonomgeving netjes 
en kunnen onze inwoners genieten 
van een propere buurt. Intussen 
staat de teller van Schoon Volk op 
112 vrijwilligers!
Sinds de lockdown hebben 12 bur-
gers zich kandidaat gesteld om 
alleen of samen met hun gezin of 
vriend(in) zwerfvuil in te zamelen, 
mits afstand te houden en hier-

voor geen niet-essentiële verplaatsing te doen. Zij kregen 
de nodige materialen van de Milieudienst: afvalknijper, 
handschoenen (rubber), fluo-vest en zwerfvuilzakken.
 
Ook interesse om aan te sluiten? Contacteer dan de  
Milieudienst, tel. 03 710 12 31 - joris.baeck@temse.be. 

Groenonderhoud
Het onderhoud van het openbaar groen in deelgemeenten 
en wijken zal tijdelijk niet of gedeeltelijk gebeuren. Enkel de 
hoogstnoodzakelijke werken worden uitgevoerd. Groenon-
derhoud om de verkeersveiligheid te waarborgen, geniet 
prioriteit. Bedankt voor je begrip hiervoor!
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Stel je feestjes en samenkomsten uit
Samenscholingen, bijeenkomsten en feestjes buiten je eigen gezin zijn verboden! Onder 'gezin' verstaat men 
iedereen die onder hetzelfde dak woont. In deze tijd van verplicht thuisblijven is het niet altijd even gemakkelijk 
om regelmaat in je bioritme te houden, maar respecteer steeds de nachtrust van buren en omwonenden.
De Lokale Politie ziet nauwgezet toe op de strikte naleving van deze maatregelen.

De Ramadan
Deze vastenmaand startte op 24 april. 
Door de coronamaatregelen verloopt de beleving anders 
en werden volgende aanpassingen ingevoerd:

• moskeeën blijven gesloten voor het publiek; er vinden 
géén activiteiten plaats

• het gebed van Tarawih mag niet in de moskee gebeden 
worden, maar enkel thuis, met gezinsleden die onder 
hetzelfde dak wonen

• de maaltijden voor het vasten worden thuis genuttigd, 
enkel met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen

• het uitnodigen van familie, vrienden en buren is verbo-
den vanwege de verplichting tot sociale afstand door 
de overheid

• bijeenkomsten van mensen die soms na het eten wor-
den gevormd, worden niet getolereerd

• de gelovigen die gedurende een deel van de nacht wak-
ker blijven, moeten aandacht besteden aan het behoud 
van de rust in hun buurt.

• om de veiligheidsafstanden te respecteren en grote 
drukte aan de voedselwinkels te voorkomen, worden 
deelnemers aan de Ramadan verzocht niet te wachten 
tot het einde van de dag om hun aankopen te doen

• uitzonderlijk dit jaar mogen mensen die in de eerste lijn 
werken in de strijd tegen het coronavirus én die gecon-
fronteerd worden met moeilijke werkomstandigheden, 
hun deelname aan de Ramadan uitstellen

Huwelijken
Burgerlijke huwelijken op het gemeentehuis mogen enkel 
plaatsvinden in het bijzijn van het bruidspaar, de getuigen 
en de ambtenaar van de burgerlijke stand (volgens MB 
3/4/2020). Huwelijksfeesten kunnen uitgesteld worden tot 
na de coronamaatregelen.
Info: tel. 03 710 12 02/03 - burgerlijke.stand@temse.be

Begrafenissen
Afscheid nemen van een geliefde mag enkel in aanwezig-
heid van max. 15 personen en mits het respecteren van 
de fysieke afstand van 1,5 m tussen personen en zonder 
blootstelling van het lichaam. 
De kerkhoven in onze gemeente blijven open en bemand!

Geloofsrituelen en gebedsmomenten
Kerken, moskeeën en andere gebedshuizen blijven geslo-
ten voor het publiek en er mogen geen activiteiten worden 
georganiseerd, tot zolang de overheid de coronamaatrege-
len ter zake niet versoepelt.

Gebeden en andere rituelen mogen enkel thuis worden ver-
vuld en met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen. 
Het uitnodigen van andere familieleden, vrienden en buren 
is verboden.

Meer info op de website van het Executief van de 
Moslims van België:
www.embnet.be/nl/een-maand-van-ramadan-
het-teken-van-wijsheid-geduld-en-solidariteit

Meertalige info over het coronavirus:  
www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info

INFOTEMSE / CORONA / APRIL 2020
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voor iedereenTips voor vrije tijd

Nu het Bibliotheekgebouw tijdelijk ge-
sloten blijft, zorgt onze Bib ervoor dat 
kinderen toch boeken kunnen ontle-
nen voor schoolopdrachten of ont-
spanning, dat gezinnen hun favoriete 
films of TV-series in huis kunnen halen 

en dat boekenliefhebbers zich met nieuwe lectuur in 
een tuinstoel kunnen neervlijen. Je kan nu van thuis uit 
je keuze maken uit het te ontlenen materiaal van onze 
Bib door te surfen naar: 
https://temse.bibliotheek.be/afhaalpunt.

Jouw keuze doorgeven aan de Bib kan op 3 manieren:
1.  online via het webformulier op https://temse.biblio-

theek.be/formulier/afhaalpunt 
2.  telefonisch via 03 710 13 20 op weekdagen (10-12 u.)
3.  e-mail bibliotheek@temse.be
 

Per lenerskaart kan je maximum 10 materialen per week 
uitlenen.  Je verneemt van de Bib een exact tijdstip, 
waarop je je materialen kan afhalen in de inkomhal van 
de Bib, op een weekdag (van maandag tot vrijdag) tus-
sen 10 en 12 u. of tussen 14 en 17 u. 
Materialen terugbrengen kan enkel via de inleverschuif, 
maar is niet noodzakelijk omdat de Bib alle uitleenter-
mijnen sowieso verlengt, zolang de sluiting duurt.
Nieuwe leners worden momenteel niet ingeschreven.

Je kan thuis vanuit de huiskamer blijven genieten van cul-
tuur. Via www.podiumaanhuis.be vind je tientallen straffe 
voorstellingen online.

Nieuws van het Cultuurcentrum
Het cultuurteam werkt momenteel van thuis uit en pro-
beert in overleg met de artiesten/boekingskantoren de best 
mogelijke oplossingen te vinden, nu alle culturele activitei-
ten van het lopende seizoen niet meer mogen doorgaan:
• Voor een aantal voorstellingen werd/wordt een nieuwe 

datum gepland in het volgende seizoen of werd/wordt 
een alternatief optreden gezocht.

• Enkele voorstellingen worden helaas geannuleerd, zoals 
de seizoensafsluiter met voorstelling  van de nieuwe 
seizoensbrochure 

• Gekochte tickets worden terugbetaald. Je hoeft 
hiervoor geen contact met het Cultuurcentrum op te 
nemen. 

Start ticketverkoop nieuw seizoen
Op 13 juni start de ticketverkoop (abo en losse tickets) 
voor het nieuwe seizoen. Tickets reserveren kan via www.
cultuurcentrumtemse.be of aan het cultuurloket zodra de 
Nationale Veiligheidsraad de maatregelen hiertoe versoe-
pelt. Hou de website in het oog of de Facebookpagina van 
Cultuurcentrum Temse.

Kook of bak samen iets lekker 
of test je artistieke creativiteit
• Gebruik de extra vrije tijd die je misschien hebt om iets 

nieuw te leren: breien, naaien, digitale vaardigheden 
aanscherpen, jongleren, elke dag 10 nieuwe woorden 
leren in een vreemde taal, een bestseller schrijven…  
Het wereldwijde web ligt voor jou open!

• Kijk ook op  
www.academietemse.be 
voor creatieve tips.

Haal een boek of film bij het Bib-afhaalpunt Cultuur vanuit je zetel
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voor iedereen Tips voor sport
Blijf fit en bewegen!

Meer sporttips
• Facebookpagina Sportdienst Temse
• www.temse.be/vrije tijd/sport
• www.isbvzw.be/nl/press/7130/blijfsporten- 

gezond-sporten-en-corona.html

Bewegen op verwijzing door je huisarts mag  
tijdelijk zonder doktersbriefje!
Meer op www.bewegenopverwijzing.be

Nu onze bewegingsruimte en -mogelijkheden beperkter 
zijn, is het noodzakelijk om onze conditie op peil te houden. 
Een goede conditie versterkt onze weerstand tegen het 
coronavirus. Dagelijks intensief bewegen bevordert daar-
enboven de aanmaak van ‘gelukshormonen’, waardoor je je 
beter in je vel voelt. 

Het internet barst van videolessen over sporten die je thuis 
binnen en buiten kan beoefenen, alleen of met je kinderen: 
yoga, fitness, hoelahoepen, dansen…
Wandelen, fietsen, lopen… buitenshuis in openlucht is toe-
gelaten, mits je rekening houdt met de afstandsregel en je 
dit alleen of met gezinsleden of 1 vriend(in) doet. 

In Temse wordt vastgesteld dat dé meest favoriete plaats 
om te sporten het jaagpad langs de Durme en de Schelde 
is. Het wordt soms zodanig overspoeld door wandelaars, 
joggers en fietsers dat de opgelegde afstand nauwelijks 
kan aangehouden worden. Daarom brengen wij graag en-
kele andere wandel- en fietsroutes en natuurgebieden on-
der de aandacht, langswaar je ook prachtige natuur en/of 
geschiedkundig erfgoed van Temse kan ontdekken. 

Wandel/fietsroutes:
(QR-codes op www.temse.be/vrije tijd/toerisme):
• Het Appelsvoordepad
• Roomakkerpad
• De bunkerwandeling 
• Op de Wase Cuesta 
• Heikapelpad
• Hoevefietsroute 
• Lauwershoekpad 

Voor de geoefende wandelaar:
• Wegompad

Wandel/natuurgebieden:
• Provinciaal domein Roomacker in Tielrode
• Natuurdomein Roomkouter en wandelroute rond Fort 

Steendorp 
• Scheldepark in Temse
• Trage wegen of voetwegels over het ganse grondgebied 

(aangeduid op stratenplan Temse)

Blijf dus wandelen of fietsen en genieten van het natuur-
schoon in onze gemeente en hou je gezond - MAAR LAAT 
GEEN AFVAL OF HONDENPOEP ACHTER!
Jouw afval van eventuele snacks of drankflesjes kan je 
onderweg in een vuilbak gooien of meenemen naar huis. 
Een grote boodschap’ van jouw viervoeter kan je kwijt in 
een hondenpoepzakje en de hiertoe voorziene buizen. Zo 
kunnen ook de milieuteams op een veilige en aangename 
manier blijven werken en bezorg je andere sporters geen 
uitschuiver. Bedankt voor jullie medewerking!

INFOTEMSE / CORONA / APRIL 2020
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Pretpakket en 
Pretmenu zijn een ini-

tiatief van de Jeugddienst 
i.s.m. diensten Bibliotheek, BKO 

De Woonboot, buurthuis Den 
Boodt, Cultuur, Groen en Milieu, 
Huis van het Kind, Integratie, JOC, 
Onderwijs, Sociaal Huis, Sport, 

Tekenacademie en Wel-
zijnsschakels Temse

Tips voor sport en vrije tijd

Pretmenu tegen coronaverveling

voor kinderen en jeugd

Pretpakketten tegen coronaverveling
Alle kinderen hebben recht op spelen! Daarom zijn er pret- of spelpakketten 
aan kwetsbare gezinnen bedeeld. Zij bevatten spelbundels, kleurplaten, knut-
sel- en tekenmaterialen en een overzicht van de belangrijkste coronamaatrege-
len. Alle spelmaterialen en kleurplaten kan je ook downloaden op https://www.
jeugd-temse.be/pretpakket-tegen-coronaverveling/

Info: Jeugddienst, tel. 03 710 12 26, jeugd@temse.be 

Kinderen en tieners worden elke maandag, woensdag en 

vrijdag getrakteerd op een Pretmenu, boordevol spor-

tieve, creatieve en leerrijke (speel)tips. De Pretmenu’s wor-

den op de Facebookpagina's van de betrokken diensten 

gepubliceerd en je kan ze nalezen op www.jeugd-temse.

be/pretmenu-tegen-coronaverveling/

Wil je graag een Pretmenu rechtstreeks in jouw mailbox? 

Vul dan het formulier in op de website of contacteer de 

Jeugddienst. 
De speelpleinen met speeltuigen blijven tot 

nader order gesloten en zijn niet toegankelijk.
Je kan je kinderen wel warm maken voor een  

wandeling om de hoek op zoek naar de teddyberen  
voor de ramen.  Wandelen  in natuurgebieden is  
toegelaten mits voldoende afstand wordt gehouden. 

Wandeling 
 'op berenjacht'

14
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voor kinderen en jeugd

Kinder- en tieneractiviteiten zomer 2020

De overheid roept op om speelpleinwerking, sportkampen en 
jeugdkampen op dit moment nog niet te annuleren. De betrok-
ken diensten blijven dus verder werken aan een fantastische 
speelzomer: 
• SpeGT: voor alle kinderen tussen 5 en 15 jaar, elke werkdag 

van woensdag 1 juli tot en met vrijdag 28 augustus. Gesloten 
op 20 en 21 juli en van 27 tot 31 juli. 

 Vooraf inschrijven is niet verplicht! 
 Info: www.jeugd-temse.be/aanbod/spegt/
• T’NT: elke donderdag een T’NTastische activiteiten exclusief 

voor tieners
• Taaltovenaars
• Sportkampen
• Speelnamiddagen Huis van het Kind

Virtuele speelnamiddagen 

Geen inspiratie meer om je thuis met je kinderen bezig te 
houden?
Volg dan elke woensdag om 14 u. de virtuele speelnamid-
dag voor ouders en kinderen (tot 12 jaar) op de Facebook-
pagina van het Huis van het Kind Temse (www.facebook.
com/huisvanhetkindtemse). De medewerkers tonen o.a. 
hoe je samen een kamp maakt, hoe je een lekker hapje op 
tafel kan toveren …
Ook vind je er tips over hoe je als gezin kan omgaan met de 
gevolgen van de coronacrisis: hoe combineer je thuiswerken 
met de constante zorg voor je kinderen, hoe motiveer je je 
kind om bij te blijven met zijn of haar schoolwerk, wat is (nog)  
mogelijk qua kinderopvang… 
Heb je een vraag rond opvoeding, school, kinderopvang, 
vrije tijd, je zwangerschap, je pasgeboren baby…? Mail naar 
info@huisvanhetkindtemse.be of stuur een privébericht 
via Facebook of Instagram.

Tetterproject 
voor 12- tot 26-jarigen

Lang niet alle jongeren zijn online actief en hebben in  
quarantaine eerder nood aan een extra tetter. Dat kan nu 
met het Tetterproject van JOC De Nartist, Jeugddienst en  
Integratiedienst Temse. Tieners en jongeren kunnen zich op-
geven als tettergat of via het project een tettermaatje  

zoeken.  
 Info: Facebookpagina ‘JOC De Nartist’ of   

www.jeugd-temse.be/tetterproject/

INFOTEMSE / CORONA / APRIL 2020
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De volgende ondernemers en winkeliers lieten weten aan de gemeente-
lijke dienst Lokale Economie dat zij actief blijven in deze periode, met het 
respecteren van de geldende regels. Je kan hen contacteren voor bestel-
lingen, afhalingen en/of thuisleveringen.

Restaurants - Take-away
Bar Coupé, 0487 41 71 73, www.service-coupe.com, info@service-coupe.com
Casa Del Torero, 0475 69 04 02, nico_debrouwer@hotmail.com
Frituur Passe Vite, 03 774 04 05, https://frituurpassevite.one2three.be
Geladi, 0472 53 27 13, info@geladi.be
Het Palingshuis, 03 771 03 70, info@palingshuis.be
Onder den Toren, 0460 96 50 99, onderdentorenelversele@gmail.com
Today’S Mood (Vita Scheldebad), 0475 84 78 64 

Handelszaken
Inge Verbruggen, 0472 54 77 28, www.ingeverbruggen.be,  
inge@ingeverbruggen.be
Cocagne, 0496 297 155, anneke.cocagne@gmail.com
Parfumerie Hilde, 0484 10 31 55, parfumeriehilde@skynet.be
Fioriart, 0477 545 004, www.fioriart.be, info@fioriart.be
Waasland Motor NV, 03 771 47 53, hedwig@waaslandmotor.com
Autobedrijf Rapid-My Car Waasland, 03 771 13 00, www.autobedrijfrapid.be
Schoonheidsinstituut.beauté, 0476 29 08 23, jeannine.rooms@skynet.be
Cosenza, 03 291 94 36, www.cosenza.be, info@cosenza.be
B-WATCHED, 03 771 99 50,  www.b-watched.be, info@b-watched.be
Thierens Van Wauwe, 03 771 04 79, www.thierensvanwauwe.be,  
info@thierensvanwauwe.be
Hauman Kleding, 03 771 01 43, haumanbvba@gmail.com
Oxfam Wereldwinkel, www.oxfamwereldwinkels.be, temse@oww.be
PC Action, 03 820 15 15, info@pcaction.be
Body Flow, 0479 21 03 39, info@bodyflow.be
Metaldo BVBA, bestellingen enkel via info@metaldo.be
Speledo, 03 771 27 64, speledo@telenet.be
Vicky Shoes, evavickyshoes@hotmail.com
Berga Schoenen & Lederwaren, 03 771 02 84, www.schoenenberga.be
De Bike Store, 03 771 95 46, info@debikestore.com, www.debikestore.com

Voedingswinkels
Pure Italy, 0468 183 861, pure.italy.temse@gmail.com
Keurslager Marnik, 03 771 52 07, info@keurslagermarnik.be
De Vleeshoeve, www.devleeshoeve.be, info@devleeshoeve.be
Bakkerij Bolsens, 03 711 02 36, info@bakkerij-bolsens.be
Fruitbedrijf Raf & Tiny, 03 771 00 14, raf.tiny@telenet.be

Dienstverlening
Thuishulp ZorgConnect, 052 25 82 50, thuishulp@zorgconnect.be
Psychologisch Centrum Temse, 0496 10 12 18, 
info@psychologischcentrumtemse.be
Zakenkantoor Boel, 03 771 27 02, info@kantoorboel.be

Parapharmacie
Vitapharma, 0474 57 48 48, www.vitapharma.be, stefan@vitapharma.be

Koop lokaal - winkel(h)ier

Apothekers, voedingswinkels en  
warenhuizen zijn steeds toegankelijk 
gebleven. Sinds 18 april zijn ook de  
doe-het-zelf-zaken en de tuincentra 
weer open.

Vragen over economie:
FOD Economie - 0800 120 33
Lokale Economie - 03 710 13 40 

GRATIS PARKEREN

Sinds 1 april kan je gratis parkeren in 
straten en op de Wilfordkaai (slagbo-
men open). Het schepencollege besliste 
tot het opschorten van de controle op 
het betalend parkeren, in overleg met 
de parkeerfirma. Je dient dus voor het 
straatparkeren t/m 3 mei (of tot nader 
order) NIET te betalen, wat handig is als 
je snel een bestelling bij een lokale han-
delaar wilt ophalen.

STEUNMAATREGELEN ONDERNEMERS

Om onze ondernemers financieel tegemoet 
te komen, besliste het schepencollege om 
de inning van zo goed als alle gemeentebe-
lastingen uit te stellen tot na 1 september. 
Er zal ook een tussenkomst zijn in de terras-
belasting. 

Alle ondernemers ontvingen ook e-mails 
vanuit de gemeentelijke dienst Lokale Eco-
nomie met info over de coronamaatregelen 
en aan te vragen premies.

Unizo liet een (raam)affiche bezorgen om 
hun bedrijvigheid kenbaar te maken en start-
te de Facebookpagina Winkelhier-Temse op. 
Volg deze pagina dus zeker.
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