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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 20 april en in uw brievenbus bezorgd door uw postbode. 

Een hart voor Edegem
De medewerkers van het Woonzorgnetwerk Edegem zijn de superhelden van dit  
moment. Zowel de zorgverleners bij mensen thuis als de medewerkers in het rust-
huis Immaculata geven, ondanks alle risico’s, het beste van zichzelf. Zij staan er elke 
dag voor onze meest kwetsbare, maar o zo dierbare inwoners. Ook de sociale dienst 
is volop aan het werk om mensen te helpen die het in deze tijden nog moeilijker  
hebben dan anders. 

“Zoals steeds is Immaculata, naar mijn 
aanvoelen, meer dan een gewoon woon-
zorgcentrum”, zegt Brigitte Vermeulen- 
Goris. “En ja, als voorzitter van het 
Woonzorgnetwerk ben ik misschien 
partijdig, maar dagelijks stel ik vast dat 
we topmedewerkers hebben. Dankzij onze 
gezins- en bejaardenhelpsters kunnen we 
bovendien veel mensen thuis helpen en 
gedeeltelijk uit de eenzaamheid halen. 
Dank en welgemeend respect daarvoor.”

Steun van sociale dienst
In deze bijzondere tijden hebben heel wat 
inwoners het moeilijk. Onze sociale dienst 
helpt via telefoon, mail en op afspraak 
zoveel mogelijk mensen in nood. Het hoeft 
niet te verbazen dat hun aantal in deze  
barre tijden toeneemt. Zeer veel mensen 
vallen terug op een uitkering voor technische 
werkloosheid, zelfstandigen verliezen hun 
inkomen en raken in de problemen. 

Sociale kruidenier en voedselbank 
weer open
Toen de coronamaatregelen pas van 
kracht waren, sloten zowel de sociale  

kruidenier als de voedselbank hun deuren 
uit vrees voor besmetting van hun vrijwil-
ligers. Na overleg met het gemeentebestuur 
openden zij op 9 april weer de deuren. 

“Het gemeentebestuur heeft een hart voor 
alle inwoners. Ondanks de zware finan-
ciële inspanningen waar we voor staan, 
zorgen we ervoor dat niemand uit de boot 
valt”, besluit Brigitte Vermeulen-Goris.

Brigitte Vermeulen-Goris
Voorzitter Woonzorgnetwerk
Schepen van Lokaal Sociaal 
Beleid en Ouderenbeleid

Steun in coronatijden

Naast de talrijke Vlaamse en federale 
steunmaatregelen neemt het gemeente- 
bestuur lokaal maatregelen om 
verenigingen en handelszaken extra 
financiële ademruimte te geven in 
deze moeilijke periode. 

“Als lokaal bestuur willen we doel- 
gerichte, doordachte ondersteuning 
bieden aan onze ondernemers”, stelt 
burgemeester Koen Metsu. “Zij die  
het hardst worden getroffen en op  
onvoldoende bovenlokale maatregelen 
kunnen rekenen, worden van kortbij 
opgevolgd. Zij kunnen met hun vragen 
terecht op lokale.economie@edegem.be 
en zullen begeleid worden naar een  
haalbare oplossing.”

Het is essentieel dat handelszaken  
en verenigingen hun kosten onder  
controle kunnen houden. Het gemeente-
bestuur neemt daarom een aantal  
steunmaatregelen. Zo moeten handels-
zaken en verenigingen die een pand 
huren van de gemeente, van het begin 
van de lockdown light tot en met eind 
april geen huurgeld betalen. 

Verder in dit huis-aan-huisblad leest u 
meer over onze maatregelen.

Blijf zorgen voor uzelf en de anderen.  
Zo komen we samen solidair, gezond en 
veilig deze coronacrisis door.

Koen Metsu
Burgemeester 

Zorg voor onze 80-plussers
Edegem telt meer dan 1.300 inwoners van boven de 80, van wie velen nog zelfstandig, 
vaak alleen wonen. We maken er een erezaak van om hen vanuit het lokaal bestuur op 
te bellen om te horen hoe het met hen gaat en te vragen of wij voor hen iets kunnen doen.  
Zo houden we de vinger aan de pols bij onze meest kwetsbare medeburgers.
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Beste Edegemnaar

We beleven met z’n allen moeilijke tijden. Het gemeentebestuur doet 
er alles aan om de noodzakelijke dienstverlening op een veilige manier 
te waarborgen, met dank aan het gemeentepersoneel. Onze Edegemse 
scholen en hun leerkrachten zorgen voor opvang op school en  
onderwijs voor hun leerlingen thuis. Vele anderen zetten zich in om 
onze samenleving draaiende te houden.

Bijzondere inzet
In woonzorgcentra Immaculata en Ter Eyke zetten personeel en  
vrijwilligers zich maximaal in om de kwetsbare bewoners door  
de coronacrisis te loodsen. Hetzelfde doen onze huisartsen, thuis- 
verplegers en -verzorgers. Ik heb ook veel respect voor al het personeel  
van het UZA. Het UZA speelt als referentieziekenhuis een bijzondere 
rol in de strijd tegen het virus.

Tot slot doe ik een warme oproep om goed voor 
uzelf en anderen te zorgen door de regels na te 
leven. Het is de moeite waard!

Huisvuilophaling en ecopark

Uw huisvuil en gft-afval worden tijdens de 
coronacrisis opgehaald. Na een noodzakelijke 
sluiting toen de coronamaatregelen nog maar pas 
van kracht waren, is het ecopark opnieuw open. 
Ga enkel als het dringend is en houd u aan de 
voorschriften. 

Let wel op: u moet minstens een dag op voor-
hand een afspraak maken. Daardoor verloopt de 
heropening zonder problemen. 

Meer info vindt u op www.edegem.be.

Berenjacht in Edegem

Ook voor de kinderen zijn deze  
coronatijden niet altijd simpel.  
De beertjeszoektocht zorgt voor de  
nodige afleiding.

Zit er bij u al een beer achter het raam? 

Goed om weten tijdens en na corona:  
ZORA huisartsenwachtpost in het weekend

De wachtdiensten tijdens het weekend van alle huisartsen in de regio 
Mortsel worden gecentraliseerd in GZA campus Sint-Jozef in Mortsel, met 
ingang via de spoed (Jordaenslei). 

U kunt er tijdens het weekend terecht van vrijdag 18 uur tot maandag  
8 uur, net als op feestdagen vanaf 18 uur de avond ervoor tot 8 uur de dag 
nadien. Meer info vindt u op www.hwpzora.be. 

Opgelet: heeft u klachten als niezen, hoesten, keelpijn, grieperig gevoel of 
koorts of bent u te ziek om u te verplaatsen? Bel dan naar 0900 10 512. 

Gemeenteraad keurt strategisch meerjarenplan en sociaal plan goed 

Wegens de coronacrisis kon de geplande gemeenteraad van 31 maart niet op de gewone manier doorgaan. De raadscommissie werd 
vervangen door een schriftelijke vragenronde waarin de talrijke vragen van de raadsleden werden beantwoord. Via een digitale  
gemeenteraad konden de dringende punten toch worden beslist. De raadsleden stemden per mail.

Het strategisch meerjarenplan werd na de vernietiging door de gouverneur in aangepaste vorm opnieuw goedgekeurd. Aan de  
inhoudelijke keuzes veranderde niets. De gemeenteraad keurde ook het sociaal plan goed dat werd onderhandeld met de vakbonden 
om de personeelsmaatregelen te begeleiden. De coronacrisis kan ook gevolgen hebben voor de uitvoering van onze plannen.

Dank en respect

Kort 
nieuws

Hugo Van Bueren 
Afdelingsvoorzitter
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Vlaams Parlementslid Philippe Muyters:

“Ja, we kunnen dit  
te boven komen”
Het coronavirus is niet zomaar een raar Chinees griepje dat 
snel zou overwaaien. We zijn met z'n allen zeer zwaar getroffen,  
ook onze economie. “Maar toch kunnen we dit te boven 
komen, en ook sneller dan we op het eerste gezicht zouden 
denken”, maakt Philippe Muyters zich sterk.

De gevolgen zijn zeer zwaar: veel sluitingen, meer dan 1 miljoen 
mensen in tijdelijke werkloosheid, er is sprake van een economische 
krimp van tien procent ... Nu al staat vast dat de coronacrisis  
in de geschiedenisboeken komt als een van de zwaarste wereld-
wijde economische crisissen. De regeringen en gemeente- 
besturen zetten alles op alles om de impact zo klein mogelijk 
te houden. Maar echt álle schade opvangen, zal de overheid 
natuurlijk nooit kunnen.

Veilig werken
“Een crisis zoals de coronacrisis kan niet één speler alleen het 
hoofd bieden. Dit aanpakken en snel te boven komen, lukt  
alleen maar als we allemaal onze rol opnemen en een steentje 
bijdragen”, stelt Muyters. We denken in de eerste plaats  
natuurlijk aan de vele zorgmedewerkers, die werkelijk helden-
werk verrichten. Maar ieder van ons heeft een taak. “We  
moeten proberen om zoveel mogelijk aan het werk te blijven, 
zodat onze economie niet volledig stilvalt. Met natuurlijk de 
veiligheid van iedereen als eerste en belangrijkste zorg.”

Flexibel en creatief
Veel ondernemers hebben dat begrepen. Ze hebben hun business- 
model aangepast aan e-commerce en laten werknemers waar 
mogelijk van thuis werken. Of ze passen hun productie aan. Een 
bekende lingerieproducent maakt nu bijvoorbeeld mondmaskers 
en beschermingsschorten. En een likeurstoker produceert nu 
handgels voor apothekers en ziekenhuizen. 

Economie laten draaien, ondanks moeilijkheden
“Dát zijn de voorbeelden waaraan we ons moeten spiegelen:  
ondanks de moeilijkheden toch een manier vinden om de 
economie te laten draaien. Want hoe meer activiteiten we nu 
nog aan de gang kunnen houden, hoe sneller we er economisch 
opnieuw zullen staan wanneer het beestje verslagen is. Een mens 
kan heel wat, als hij maar wil. En ik denk: ja, samen kunnen wij 
dit”, besluit Philippe Muyters.

 Vlaams Parlementslid Philippe Muyters is vastberaden om het virus 
en zijn economische gevolgen te overwinnen.
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Wat doen we voor onze verenigingen en handelaars?
Reclamefolder 

zonder  
retributie

Overzicht van 
afhaal- en  
leverings- 

mogelijkheden

Geen huur voor 
gemeentelijke 

gebouwen 

Compensatie 
voor sporthal

Langere  
afbetalingsperiode 

voor sport- 
verenigingen

Iedere Edegemse 
handelaar mag jaarlijks 
een reclamefolder 
bedelen zonder enige 
retributie. 

Op www.edegem.be/ 
coronavirus vindt u 
onder 'handel en horeca' 
een overzicht van alle 
zaken waar u kunt 
bestellen. Handelaars 
kunnen zich registreren 
via www.ikonderneem- 
inedegem.be.

Verenigingen en  
handelszaken die  
huur betalen aan de 
gemeente moeten die 
van het begin van  
de lockdown light  
tot en met eind april 
niet betalen.

Dans-, karate-, zaal-
voetbal-, handbalvereni-
gingen en scholen die 
een zaal boekten in de 
gemeentelijke sporthal 
Den Willecom krijgen 
volgend jaar een korting 
voor de periode dat ze 
er dit jaar geen gebruik 
van konden maken.

Voor sportverenigingen 
die de financiering van 
hun recent aangelegde 
sportterreinen  
afbetalen aan het 
lokaal bestuur,  
verlengden we de 
afbetalingsperiode  
met een half jaar.

levering
afhaal
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#IKREDLEVENS

Red levens en doe
check · check · check

VRAGEN OVER 
CORONA?
surf naar www.info-coronavirus.be 
of bel 0800 14 689.

Tijdens de coronacrisis kan iedereen het verschil maken. Door 
de richtlijnen strikt op te volgen en door simpelweg thuis te 

blijven. Zo zorgen we er samen voor dat ook in deze moeilijke 
tijden iedereen zijn verantwoordelijkheid blijft nemen.

Ik blijf thuis en 
was regelmatig 

mijn handen.

Ik hou met ouderen 
alleen digitaal of 

telefonisch contact.

Ik hou 1,5 meter 
afstand als ik echt 
buiten moet zijn.

“Als Vlaamse overheid roepen 
we op tot burgerzin. Als iedereen 
de richtlijnen strikt en correct 
naleeft, kunnen we samen deze 
crisis het hoofd bieden en 
kunnen we het coronavirus 
verslaan.”

Jan Jambon, 
minister-president

012095


