GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING

Het gemeentehuis, dienst Vrije Tijd in De Cam en OCMW blijven bereikbaar voor dringende zaken.

» Het loket in het gemeentehuis zal vanaf 4 mei terug toegankelijk zijn tijdens de gewone openingsuren. Er is een balie voorzien, er
mogen maximaal twee mensen tegelijkertijd naar binnen en de afstand van 1,5 m moet bewaard blijven.

» Gebruik zoveel mogelijk mail (burgerzaken@gooik.be voor het gemeentehuis,…) of telefoon om je vraag te stellen:
Gemeentehuis - 02 532 41 56 / Vrije Tijd - 02 532 14 02 / OCMW - 02 454 04 30

» Stel je bezoek aan de diensten uit als het niet dringend is.
» Het spreekt voor zich dat mensen die hoesten, verkouden zijn en/of koorts hebben, thuis blijven en het gebouw niet kunnen betreden.

AFVAL

Alle info over afvalophaling:
www.intradura.be of 02 334 17 40.

Voor het milieupark gelden de normale openingsuren:
» Maandag van 16 tot 19 uur
» Woensdag van 14 tot 19 uur
» Donderdag van 16 tot 19 uur
» Zaterdag van 8 tot 12 en van 13 tot 16 uur

Voor ieders gezondheid hanteren we volgende maatregelen:
» Afstandsregels dienen te worden gerespecteerd op het milieupark.
» Je kan enkel ELEKTRONISCH betalen voor betalende afvalstoffen.
» Aanschuiven in de wagen is verplicht. Het is niet toegestaan uit te
stappen.
» Asbest mag niet worden aangevoerd.
» Alcoholgel en reinigingsmiddel zijn aanwezig voor parkwachters
en bezoekers.
» Extra ondersteuning voor de verkeersregeling.

VRIJE TIJD

Vanaf 4 mei zal de Finse piste opnieuw toegankelijk zijn voor de recreatieve loper. De atletiekpiste zal beperkt opengesteld worden voor
lopers met een abonnement. Met Atletiekclub Pajottenland werden afspraken gemaakt wie, hoe en wanneer gebruik zal kunnen gemaakt
worden van de piste.
Naast het naleven van de algemene richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus, worden ook extra maatregelen op de site Koornmolen
voorzien. De sporthal en alle andere buitensportterreinen blijven voorlopig gesloten. Meer info via facebook.com/Koornmolen.

AANBOD BIBLIOTHEEK

Was de inleverdatum van je uitgeleende materialen al verstreken? Je kan je boeken inleveren in onze inleverbus aan de bib.
Moet je het stellen zonder boeken nu de bib gesloten is?
Gelukkig niet! Via www.gooik.bibliotheek.be kan je boeken
reserveren. Dit brengen we dan aan huis!

Hoe werkt dit?
» Zoek het boek in onze online catalogus www.gooik.bibliotheek.be
» Klik op de blauwe 'reserveer'-knop.
» Plaats de reservatie.
» In de loop van de volgende dagen leveren we het boek aan huis.

Heb je nog vragen over corona? www.info-coronavirus.be of info@corona.be
Gemeentelijke diensten
Gemeentehuis 02 532 41 56
OCMW 02 454 04 30

Vragen over corona
0800 14 689

Ondersteuning
handelaars & bedrijven
0800 20 555

VOLHOUDEN!

80%

van onze tijd blijven we in ons kot.
Maar we zijn er nog niet! Volhouden!
Zorg voor jezelf! Zorg voor elkaar!

Vragen over je (huis)dieren
0800 53 335

25 MAATREGELEN ALS UITWEG NA CORONA

SAMEN VOOR GOOIK
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25 MAATREGELEN ALS UITWEG NA CORONA
Tijdens de voorbije 6 weken hebben Gooik, Kester, Leerbeek, Oetingen en Strijland getoond waarom zij
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is om stil te genieten van de leefomgeving, een omgeving waar mensen mekaar dagelijks een burenriem
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ACTIEPLAN SAMEN VOOR GOOIK
WE VERGETEN NIEMAND

VERENIGINGEN EN EVENEMENTEN

 Het OCMW contacteert alle HOOGBEJAARDEN
telefonisch en blijft voortdurend contact houden.

Ook voor heel wat lokale activiteiten is corona een flinke streep
door de rekening:

 De THUISDIENSTEN blijven actief naar mensen die
dagelijks zorg nodig hebben,

 Wij volgen de timing van de ACTIVITEITEN op en
coördineren om een KALENDER voor de volgende
maanden op te zetten waarin alle verenigingen een plaats
krijgen

 Voor de MANTELZORGERS van de zwaarst
zorgbehoevenden voorzien we een BIJKOMENDE
PREMIE gedurende de coronaperiode
 Voor de kwetsbare groep van de LEEFLONERS zal een
dubbele waardebon voorzien worden
 Wie tijdelijke BETALINGSMOEILIJKHEDEN heeft voor
gemeentelijke belastingen kan overleggen rond een
afbetalingsplan

RELANCEPLAN LOKALE ECONOMIE
 We willen de GETROFFEN HANDELAARS een duwtje in
de rug geven en de Gooikenaars stimuleren om in Gooik te
kopen en te blijven kopen.
 FACTUREN op gemeentediensten zullen sneller worden
afgehandeld dan wettelijk opgelegd.
 RETRIBUTIES op gebruik van openbare terreinen zullen
gedurende de coronaperiode niet worden aangerekend.
 Belasting op RECLAMEDRUKWERK wordt tijdens de
coronaperiode afgeschaft.
 De CONCESSIEVERGOEDINGEN in gemeentelijke
gebouwen worden kwijtgescholden tijdens de
coronaperiode.
 We bezorgen elk gezin een RELANCEWAARDEBON van
20 euro te besteden bij handelaars die gedwongen moesten
sluiten wegens corona. Een gezin dat oordeelt dat andere
families meer nood hebben aan de bons kan het tegoed
doorgeven aan mensen in hun leefomgeving die meer
getroffen zijn door de crisis. Wij rekenen op de solidaire
reflex bij alle Gooikenaars om dit vanuit de eigen inschatting
te beslissen.
 Aan ondernemers wordt in het kader van de relance
GRATIS het MATERIAAL van de UITLEENDIENST ter
beschikking gesteld tot einde 2020

MAATREGELEN CORONAVIRUS
OVERGANGSPERIODE - EXITSTRATEGIE
BASIS

 Elke erkende socio-culturele-jeugd-en sportvereniging krijgt
een BON van 100 euro bovenop de gemeentelijke subsidie
om te besteden bij de lokale handel in 2021 als doorstart
voor de band van hun verenigingsleven
 Het MATERIAAL van de uitleendienst wordt GRATIS ter
beschikking gesteld
 Als het duidelijk wordt dat sport- en jeugdkampen kunnen
doorgaan wordt EXTRA ONDERSTEUNING geboden
door de gemeente. De concrete invulling zal in overleg met
de verenigingen gebeuren.

FA S E 1 – VA N A F 4 M E I
» Iedereen blijft nog zoveel mogelijk thuis.
» Industrie en B2B-bedrijven (ondernemingen uit niet-essentiële sectoren) starten weer
op mits naleven van regels van social distancing. Telewerk = de norm.

1,5 m afstand houden.

» Wandelen , sporten en fietsen kan nu ook met 2 personen buiten gezin mits de
afstand (1,5 m) wordt gerespecteerd.

» Buitensporten zoals tennis, vissen, golf, ... kunnen opnieuw in gezinsverband of met
maximaal twee personen.

» In het openbaar vervoer is een mondmasker verplicht, een sjaal of andere bedekking
van neus en mond is toegestaan.

» Stoffenwinkels mogen terug open.

FA S E 1 – VA N A F 1 1 M E I
IEDEREEN MEE IN HET ONDERWIJS

» Opening van alle handelszaken. Alle winkels mogen weer opstarten met veel extra
maatregelen (aantal mensen in winkel, social distancing, bescherming, hygiëne, …).

Handen wassen.

 Tijdens de vakantie heeft de gemeente de OPVANG van
de kinderen op eigen kosten doorgetrokken. Ook tijdens de
volledige coronatijd zal voor de nodige omkadering worden
gezorgd zodat ouders die het nodig hebben een oplossing
vinden.

FA S E 2 – VA N A F 18 M E I
» Opnieuw naar de kapper (voorwaarden volgen nog).
» Vlaamse scholen gaan gefaseerd open vanaf 18 mei, met mogelijkheid tot proefdraaien

 Alle leerlingen worden blijvend van nabij OPGEVOLGD
zodat niemand achterblijft
 De gemeente zal nog EXTRA LAPTOPS ter beschikking
stellen indien nodig
 De HEROPENING van de scholen op 18 MEI wordt in
samenspraak met de 5 SCHOLEN van de gemeente in
onderling overleg aangestuurd
 De gemeente engageert zich om voor alle Gooikse scholen
indien nodig EXTRA RUIMTE ter beschikking te stellen om
de lessen met de nodige afstandsregels te laten doorgaan.
Het nodige beschermingsmateriaal voor leerkrachten en
leerlingen wordt voorzien.

Mondmasker verplicht
op openbaar vervoer.
Elders sterk aangeraden.
»
»
»
Ziek? Blijf thuis.

OCMW: 02 454 04 30

WWW.SAMENVOORGOOIK.BE

»
»

op 15 mei:
− Onze lagere scholen bereiden een heropstart van de lessen voor 1e, 2e en 6e leerjaar
voor. Ze zorgen er voor dat dit op een veilige manier kan volgens de geldende
maatregelen.
− De kleuterscholen blijven voorlopig gesloten
− Er blijft opvang voorzien, de afspraken en maatregelen worden ook daar geëvalueerd
en waar nodig aangepast.
− In de middelbare scholen wordt in deze fase het 6de jaar terug opgestart.
− Meer concrete informatie en afspraken volgen zo snel mogelijk via de scholen.
Er wordt onderzocht of de strikte regels voor huwelijken en begrafenissen versoepeld
kunnen worden.
Er wordt onderzocht of een kleine bijeenkomst van vrienden of familie thuis tegen dan
op een veilige manier voor de gezondheid kan gebeuren.
Erkende sportclubs kunnen hun trainingen hervatten als de social distancing wordt
gerespecteerd - wedstrijden nog even afwachten.
Het bezoek van tweede-verblijvers, huurders en dagjestoeristen aan de kust of elders
kan onder voorwaarden met 2 personen.
Musea wellicht weer open.

FA S E 3 – VA N A F 8 J U N I

Heel veel dank aan de vele VRIJWILLIGERS die de afgelopen weken geholpen hebben:
dit ACTIEPLAN wordt samen met jullie bijgesteld waar nodig.
Neem CONTACT op voor ideeën en opvolging:

GEMEENTE: 02 532 41 56

Elke fase is VOORWAARDELIJK en afhankelijk van de evolutie van
het virus en het aantal besmettingen. Volg nauwkeurig de verdere
beslissingen van de federale overheid!

» Opnieuw op café en restaurant? Vermoedelijk eerst restaurants, later volgen cafés en

Vermijd drukke plaatsen.

»
»
»
»
»

bars.
Een beslissing over de jeugd- en zomerkampen wordt verwacht tegen eind mei.
Grote evenementen en festivals tot 31 augustus verboden.
Kleinere evenementen in open lucht misschien mogelijk. Wordt nog verder bekeken.
Reizen in binnen- en buitenland? Meer duidelijkheid na 8 juni.
Opening dierentuinen, pretparken … wordt vanaf dan bekeken.

