
Luc De Ryck
AC De Zaat Temse, 03 710 12 52

Woensdag 3 juni 2020

Uitkijkend naar het einde van corona 

We zijn op de goede weg! 
Al 3 maanden leven wij in een andere wereld. Kwetsbaar en afhankelijk. Ge-
lukkig is het tij gekeerd. 

Ook Temse heeft gedeeld in de klappen. Volgens de officiële cijfers kende 
onze gemeente 208 besmettingen. In wzc De Reiger werden 23 coronage-
relateerde overlijdens vastgesteld, in ’t Blauwhof 3. Intussen is de situatie 
genormaliseerd. 

Tal van instanties en individuen, zowel in openbare dienst als privé, hebben 
optimale inspanningen geleverd in deze moeilijke tijd. De mensen die in deli-
cate omstandigheden werkten, kregen een eretitel: het zijn helden! 

Ook het Lokaal Bestuur heeft grote inspanningen gedaan. Alle initiatieven 
en maatregelen hebben wij gebundeld in een speciale INFO TEMSE-editie, 
die huis-aan-huis is bedeeld. Op dezelfde wijze is de gids Hoe Temse uit de 
coronacrisis stapt verspreid. Ik heb 2 videoboodschappen uitgezonden, één 
i.s.m. de migrantengemeenschappen. Met de (plaatselijke) Veiligheidscel ver-
gaderen wij om de 2 weken. Alle actoren uit het Gemeentelijk Algemeen 
Nood- en Interventieplan zijn aanwezig. Daar wordt nauwgezet de stand/
gang van zaken opgevolgd.

Ingevolge de verplichte afstandsbeperking, diende voor gemeente- en 
OCMW-raad, commissiezittingen e.a. gekozen voor digitaal vergaderen: elk 
van aan z’n  computer thuis of op bureau. Dat was wel even wennen. Het 
lukte, maar het blijft een noodoplossing. Het fysisch vergaderen is niet te 
vervangen. 

De mondkapjes vormen een hoofdstuk apart. Doordat de federale regering, 
noch het provinciebestuur een initiatief namen, hebben tal van lokale bestu-
ren zelf het heft in handen genomen. Met de 9 andere Wase gemeenten heb-
ben wij een collectieve bestelling geplaatst, 26.000 voor Temse. Zij worden 
sinds 26 mei door onze  medewerkers huis-aan-huis bezorgd in alle 12.500 
woongelegenheden. We realiseerden een videofilmpje rond hoe men z’n ei-
gen mondkapje maakt en mochten daarbij rekenen op de medewerking van 
onze Temsese BV: Siska Schoeters. En opmerkelijk: een team van 10 vrijwil-
ligsters realiseerde in enkele weken tijd 3.500 mondkapjes, bestemd voor het 
eigen personeel. Het restant is verkrijgbaar aan het Onthaal van AC De Zaat 
en het Sociaal Huis voor bezoekers die zich melden zonder masker. Zie ook de 
Gemeenteberichten p. 8-9. 

De vrijdagmarkt, verrezen op 22 mei, werd conform de regels heringericht 
en was een grote meevaller. Het is te hopen dat de mensen massaal de weg 
blijven vinden om deze kleurrijke eeuwenoude traditie in stand te houden.  

Ik betuig grote waardering aan de overgrote meerderheid van onze inwo-
ners die - hoe moeilijk soms ook - de overheidsmaatregelen respecteerde. Het 
is onbegrijpelijk dat er toch onverantwoorden zijn, die spelen met mensenle-
vens. Onze Politie heeft tal van tussenkomsten gedaan, vertaald in ruim 300 
PV’s, overtredingen m.b.t. het  samenscholingsverbod en niet-essentiële ver-
plaatsingen. Daaronder 1 spuwer, 8 personen die meer dan eens zijn betrapt, 
1 persoon die via snelrecht werd veroordeeld. Daarnaast waren er heel wat 
meldingen van huiselijke twisten, burenruzies en slagen en verwondingen.

We zijn op de goede weg, maar nog niet aan het eindpunt. Deze boodschap 
is vooral ook een nadrukkelijke oproep om door te bijten. Onze opofferingen 
zijn tijdelijk, maar bepalen onze toekomst. Investeren in later, doen we nù! 
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