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Bedankt Ronsenaars
Veel Ronsenaars gaven zich de laatste
weken op als vrijwilliger om anderen te
helpen. Boodschappen doen, met de hond
wandelen, een babbeltje via de telefoon
met senioren, enzovoort. Ieder klein
gebaar maakt het verschil. Een warm
dankjewel aan iedereen die in deze moeilijke tijden zijn of haar steentje probeert
bij te dragen. Bijzondere dank ook aan de
dokters, het verplegend personeel in het
ziekenhuis, in de woonzorgcentra en in
de thuisverpleging.

Heb je nog hulp nodig? Kan je niet naar de
winkel? Wil je even met iemand praten?
Zoek je iemand om je hond uit te laten? Of
wil je zelf helpen? Help eerst personen in
je eigen omgeving: familie, buren of vrienden. Wil je meer doen? Geef je dan op als
vrijwilliger bij ronsehelpt@ronse.be.
Welke maatregelen gelden er nu juist?
Hoe zit het me de dienstverlening in onze
stad? Kan ik nog boeken ontlenen in de
bibliotheek?

Blijf steeds op de hoogte van het meest
recente coronanieuws via
www.ronse.be/corona.

Onze schepenen zitten niet stil

De gezondheid van de Ronsenaars:
onze grootste zorg

Er is leven na corona

Als schepen van Zorg waakt Wim
Vandevelde mee over de gezondheid
van de Ronsenaars. In het bijzonder
ontfermt hij zich tijdens de coronapandemie over het welzijn van de
senioren in het woonzorgcentrum
De Linde. Zoals bijna ieder rusthuis
in Vlaanderen kon De Linde niet
ontsnappen aan de besmettingen met
het coronavirus. Dankzij de heldhaftige
inzet van het verzorgend en het medisch
personeel kon De Linde het virus
geleidelijk aan indammen. Jammer
genoeg moest De Linde afscheid nemen
van enkele rusthuisbewoners. Onze
gedachten gaan uit naar de getroffen
families.

volksgezondheid moeten we als stad ook
klaarstaan om de economische gevolgen
van de coronacrisis in te dammen. De
Vlaamse Regering van Jan Jambon zorgde
al voor een hinder- en compensatiepremie
voor ondernemingen. Schepen van Lokale
Economie Brigitte Vanhoutte voerde ook
de coronabon in. Ronsenaars kunnen op
de website shoppeninronse.be een bon van
50 euro kopen bij een lokale handelaar.
Dat bedrag verhoogt de Unie der Handelaars en de stad Ronse met 10 euro per
bon. Dankzij dat initiatief zijn de Ronsese
handelaars al zeker van een bron van
inkomsten. De coronabon blijkt een groot
succes te zijn. Zowel de handelaars als de
Ronsenaars juichen het initiatief toe.

Communiceren in tijden van crisis is geen
evidentie. Schepen van Communicatie
Aaron Demeulemeester stroopte zijn mouwen op en ging aan de slag. De wekelijkse
coronanieuwsbrief kwam uit de bus. Ronsenaars krijgen op een vast tijdstip heldere
en duidelijke informatie. Geen paniekvoetbal maar serene en correcte communicatie.
Ook op het vlak van ICT zette schepen
Demeulemeester zijn schouders onder de
verdere digitalisering van de stad. Ook
in coronatijden moet de democratie haar
werk doen. Daarom lanceerde Aaron een
digitale tool voor het schepencollege en de
OCMW- en gemeenteraad. Ook tijdens de
coronacrisis kon de politiek verder werken
aan de toekomst van Ronse.

Brigitte Vanhoutte
Schepen van Lokale Economie

Aaron Demeulemeester
Schepen van Communicatie

Wim Vandevelde
Schepen van Zorg
Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 16 juni.

Geen stuntelige powerpoint maar
Hoewel onze grootste zorg uitgaat naar de duidelijke communicatie
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Sociale woningen moeten terechtkomen bij
de Ronsenaars die ze echt nodig hebben.”
Wim Vandevelde
Schepen van Huisvesting

Een rechtvaardig sociaal woonbeleid
Op voorstel van schepen van Huisvesting Wim Vandevelde keurde de Ronsese gemeenteraad een verstrenging van het
toewijzingsreglement voor sociale woningen goed. “We versterken de lokale binding”, zegt schepen Vandevelde. Vlaams
minister van Wonen Matthias Diependaele keurde het lokaal toewijzingsreglement goed.
Een van de belangrijkste prioriteiten van het stadsbestuur is om
de armoede drastisch aan te pakken. Daarvoor werkt Ronse aan
een alomvattend armoedeplan dat focust op onderwijs, werken
en wonen. Het Ronsese stadsbestuur verstrengt de toegang tot de
sociale woningen. Zo komen de sociale woningen terecht bij de
Ronsenaars die ze echt nodig hebben. Schepen van Wonen Wim
Vandevelde: “Wij zijn van oordeel dat de nood bij veel mensen
die al vanaf hun geboorte in onze stad wonen zeer groot is. We
willen die mensen eerst helpen.”

Wachtlijst wegwerken
Het is de absolute ambitie van het stadsbestuur om de wachtlijst
voor sociale woningen weg te werken. Er komen in het toewijzingsreglement drie criteria die de lokale binding versterken:
1. e erst komen de kandidaat-huurders aan bod die sinds hun
geboorte in Ronse wonen;

2. d
 an de kandidaat-huurders die minimaal 10 jaar in Ronse
wonen of gewoond hebben;
3. v ervolgens de kandidaat-huurders die in de periode van zes
jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner van Ronse
zijn of geweest zijn.
“Wie met mensen praat die al jaren op een wachtlijst staan,
merkt vooral boosheid op. Ronsenaars zien dat mensen van buiten Ronse, die totaal geen binding hebben met de stad, in sociale
woningen terechtkomen. Dat wekt een onrechtvaardigheidsgevoel op”, verklaart N-VA-fractieleider David Vandekerkhove.

Minister Diependaele gaat akkoord
Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele keurde het
Ronsese toewijzingsreglement definitief goed. Daarmee heeft de
N-VA-fractie al één baken binnen de armoedebestrijding verzet:
de sociale woningen zijn er nu voor de Ronsenaars.

De Nieuwe Haard in goede handen
Schepen van Wonen Wim Vandevelde staat niet alleen om het sociaal, eerlijk en transparant woonbeleid van de N-VA mee vorm
te geven. Hij kan een beroep doen op een team van geëngageerde Ronsenaars.
Lieven Dhaeze zetelt sinds 2013 in het
directiecomité en de raad van bestuur
van De Nieuwe Haard. Hij is ook ondervoorzitter van de huisvestingsmaatschappij. Het is mede dankzij Lieven zijn inzet
dat Ronse een eerlijker toewijzingsbeleid
heeft. Vanaf september 2019 stond Lieven
er niet meer alleen voor. Dankzij de goede
verkiezingsuitslag van de N-VA mochten
er twee bijkomende gedreven Ronsenaars

mee het beleid van De Nieuwe Haard
bepalen.

Lieven Dhaeze
Ondervoorzitter De Nieuwe Haard

David Vandekerkhove
Lid directiecomité De Nieuwe Haard

ronse@n-va.be

Gedreven team
David Vandekerkhove zetelt zowel in het
directiecomité als in de raad van bestuur
van de huisvestingmaatschappij. Professioneel is David raadgever op het kabinet
van Vlaams minister van Wonen Mat-

thias Diependaele en levert daarmee een
belangrijke schakel tussen het lokaal en
Vlaams woonbeleid. Onze derde vertegenwoordiger is Davine Baert. Davine
werkt in een vastgoedkantoor en kent de
Ronsese woonmarkt als haar broekzak.
Op een mum van tijd heeft ze ook de
sociale woonmarkt onder de knie. Davine
is onze kritische stem binnen De Nieuwe
Haard.

Davine Baert
Lid raad van bestuur De Nieuwe Haard
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Zelfbewust Vlaams
Naar aanleiding van 11 juli, onze Vlaamse feestdag, beklemtonen we dat Ronse een
Vlaamse stad is. De faciliteiten zijn een rem op de toekomst van onze stad. Het heeft
de integratie niet bevorderd. We blijven ons inzetten om de discriminerende en
asociale faciliteiten af te schaffen.
Wij zijn bewust waar wij vandaan komen en kijken met een complexloze blik naar
de toekomst. Vlaanderen en Ronse vormen mee onze identiteit. Wij koesteren dat,
omdat het maakt tot wie we zijn. Het geeft ons sterke wortels om veerkrachtig werk
te maken van onze toekomst. Vlaams burgerschap is de sleutel tot onze samenleving.
Meertaligheid is een absolute troef, maar de kennis van het Nederlands geeft kansen
en opent deuren om ten volle aan onze samenleving deel te nemen.
Draag ook jouw steentje bij voor een Vlaams Ronse. Zet dat op 11 juli mee in de verf.
Vier mee en hang zeker een leeuwenvlag uit. Heb je er geen? Stuur ons een berichtje
via ronse@n-va.be en wij bezorgen jou een gratis leeuwenvlag.

Nieuw lokaal voor
de Ronsese jeugd

Huis voor de jeugd
De overige 90 procent van onze jongeren
noemen wij de niet-georganiseerde jeugd.
Ook voor hen moet er voldoende aantrekkelijk aanbod zijn opdat zij hun vrije tijd
zinvol kunnen besteden. Een huis voor de
jeugd is absoluut noodzakelijk.

Onze stad heeft een heel jonge
bevolking. Daar waar veel steden in
Vlaanderen een omgekeerde bevolkingspiramide kennen, wat neerkomt
op weinig jeugd en veel 60+’ers, is het in
Ronse een zandloper.
8597 Ronsenaars bevinden zich in de
categorie tussen de 0 en 25 jaar, dat is
30 procent van de Ronsenaars. Daarvan
verenigt maar liefst 10 procent of 833
Ronsenaars zich in een erkende jeugdverenigingen.
Terwijl sommige groeperingen een ledenstop moeten invoeren wegens plaatsgebrek

Schepen van Jeugd Aaron Demeulemeester
aan het oude zwembad.
hebben andere verenigingen te kampen
met huisvestingsproblematiek. De Chiro
valt binnenkort zonder lokaal en Scouting
Durendael heeft geen uitzicht op een langdurig huurcontract. Daarenboven bevinden hun lokalen zich in erbarmelijke staat.

In onze zoektocht naar een passend
antwoord voor die problematiek heeft
het schepencollege beslist om de piste
voor een herbestemming van het
zwembad te onderzoeken. De haalbaarheidsstudie moet uitmaken wat de grootste
mankementen zijn. Een onderzoeksbureau
werkt daarop een voorstel uit waarin wij
antwoorden vinden op de noden.
Onze stad heeft prachtige infrastructuur
voor cultuur en sport. Nu is de jeugd aan
de beurt.

Beter openbaar vervoer in Ronse
Onlangs werd het vernieuwde station ingehuldigd met als sluitstuk de gloednieuwe
eigentijdse fietsstalling. Stap voor stap verbetert ook het treinaanbod. Eind dit jaar
rijdt er op zondag opnieuw om het uur een trein. De reizigerstellingen wijzen uit dat
het aantal reizigers van en naar Ronse gestaag stijgt.
Als N-VA-Ronse blijven we ijveren voor meer avondtreinen. In de nabije toekomst
willen wij op weekdagen om het halfuur een trein naar Gent, met kortere wachttijden
in Oudenaarde.
Volgend jaar voert Infrabel grote werken uit aan de spoorlijn. Ze vervangen de bruggen
Paul Carteus, voorzitter van de gemeenteover de Nieuwebrugstraat en de Elzeelsesteenweg. De tunnel krijgt een grote opknapraad, met de fiets aan het station.
beurt. Er komt ook een fietstunnel aan de Geraardsbergenstraat en aan de Prolstraat.
Tegen 2025 bestaat de optie dat Infrabel de dieseltreinen in Ronse vervangt door milieuvriendelijkere modellen. Zo zullen we vanuit
Ronse comfortabel en milieuvriendelijk elektrisch kunnen bollen over het hele spoorwegnet.

www.n-va.be/ronse

Vlaamse veerkracht
Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het
tijd voor een veilige en duurzame heropstart.
Zowel economisch als sociaal.
De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen,
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt,
staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die
we verder moeten stimuleren.

De N-VA nam het voortouw met
een oproep om duurzaam en
verantwoord aan de slag te
gaan, om bedrijven en winkels
maximaal te heropenen. We
bieden ook perspectief om tijd
door te brengen met vrienden of
een familie-uitstap te doen. Om
weer op café of restaurant te
gaan. Altijd met respect voor de
hygiëne- en veiligheidsregels.”
Bart De Wever
Algemeen voorzitter

014229

1,5m

Jan Jambon
Minister-president

De Vlaamse Regering heeft geen
volmachten nodig om een robuust
beleid te voeren. Denk maar aan de
economische steunmaatregelen
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd
werkte minister van Onderwijs Ben
Weyts een akkoord uit met het
onderwijsveld. In tegenstelling tot
Franstalig België laat Vlaanderen
geen half schooljaar verloren gaan.”

