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IN DEZE EDITIE

Meer informatie
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

www.info-coronavirus.be en www.herentals.be/corona
tel. 014-28 20 00: in quarantaine en hulp nodig? Bel het Covid Coaching Team
tel. 0800-120 33: voor vragen over bedrijven
info-coronavirus@health.fgov.be
www.be-alert.be: abonneer u op BE-Alert voor updates van de federale overheid

English, Français, Español, Arabic? Check www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Contact voor kinderen en jongeren: www.awel.be
In contact met geweld: bel 1712
Vragen over zelfdoding: bel 1813

Volg de stedelijke website en sociale media voor updates.
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VOORWOORD

BUDGET

Beste Herentalsenaren
De tweede golf van het coronavirus houdt ons allen in
zijn ban. Samen met de omliggende gemeenten en de
hogere overheid proberen we deze gezondheidscrisis
zo goed mogelijk op te volgen en te beheren. Dat is
echter niet eenvoudig.
Het coronavirus vraagt immers al lange tijd zware
inspanningen van iedereen. Daarom is het van groot
belang om met z’n allen onze verantwoordelijkheid op
te nemen. Zeker nu de cijfers terug fors toenemen. Hou
daarom vol. Zorg voor uzelf en voor de zwaksten onder
ons. Samen moeten we dit virus overwinnen.
Het allerbelangrijkste wat we nu kunnen doen, is
daarom met respect voor elkaar de maatregelen zo
strikt mogelijk op te volgen. Ook de quarantaine en de
thuisisolatie moeten we zo strikt mogelijk opvolgen.
Ook wil ik u vragen om de Coronalert App te downloaden, die het contactonderzoek moet ondersteunen .
Deze app deelt op een gecodeerde wijze uw locatie,
waardoor uw privacy niet in het gedrang komt.
Laat aan elkaar zien dat u om elkaar geeft in deze
moeilijke dagen. Steek een lampje aan voor het raam
en zorg mee voor wat extra licht in de straten. Laat elk
lichtje symbool staan voor een contact dat we in deze
coronatijden moeten missen.

Hou vol!

COLOFON
Administratief centrum
Augustijnenlaan 30
2200 Herentals
info@herentals.be
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Tijdens deze periode is het heel normaal om u
gestresst, gedesoriënteerd, angstig, depressief of boos
te voelen. Onderdruk deze emoties niet en praat er
over met familie en vrienden, met iemand die u
vertrouwt. Als dat moeilijk is, aarzel dan niet om
professionele hulp te zoeken.
We vernemen ook dat sommige mensen dringende
medische zorg uitstellen omdat ze niet naar de dokter
durven gaan. Dat is echter niet nodig. U kunt altijd
contact opnemen met uw huisarts. Stel deze medische
zorgen niet uit.
Help mee te vermijden dat zorgverleners keuzes
moeten maken die ze liever niet maken.
Ik wil u alvast danken voor uw inspanningen en uw
burgerzin.

uw burgemeester, Mien
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WETENSWAARD

De federale en de Vlaamse overheid hebben de laatste weken nieuwe maatregelen getroffen om de druk op onze ziekenhuizen
en verzorgers weg te nemen, maar de strijd verloopt moeizaam. Deze maatregelen gelden nog tot 13 december. We zetten de
maatregelen op een rijtje die op dit moment gelden in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven. We vragen u met aandrang om
de maatregelen ernstig op te volgen.

Hygiëne en veiligheidsafstand

Winkels en ondernemen

Was uw handen en geef geen hand of kus bij een begroeting.
Ÿ Neem extra voorzorgsmaatregelen voor mensen uit de
risicogroepen (ouderen, mensen met ademhalingsproblemen).
Ÿ Hou anderhalve afstand van elkaar. Deze regel geldt niet
voor kinderen jonger dan 12 jaar onderling. Moedig zestot twaalfjarigen aan om een mondmasker te dragen. Er
zijn heel wat toffe en veilige mondmaskers voor jongeren.

Ÿ Animatie- en vakantieparken, zoals Hidrodoe, zijn
gesloten.
Ÿ Cafés en restaurants zijn gesloten, ook in hotels. Een
maaltijd afhalen bij restaurants kan tot 22 uur.
Ÿ Hotels blijven open, maar eten moet op de kamer .
Ÿ De verkoop van alcohol is verboden vanaf 20 uur.
Ÿ Nachtwinkels sluiten om 22 uur.
Ÿ Bedrijven kunnen doorwerken. Telewerk is verplicht.
Ÿ Niet-essentiële winkels zijn gesloten. Thuislevering en
ophaalpunten buiten mogen.
Ÿ Enkel essentiële winkels blijven open. Winkelen mag met
maximaal twee volwassenen of één volwassene met
minderjarige kinderen. Een winkelbeurt mag maximaal 30
minuten duren. In de winkel draagt u een mondmasker.
Ÿ Hamsteren is niet nodig. Er is voldoende voorraad.
Ÿ De huidige steunmaatregelen aan ondernemers worden
verlengd.
Ÿ Koop online bij lokale handelaars. Check dus www.handelshart.be/shoponline.

Ÿ

Sociale contacten
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ
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Er geldt een avondklok tussen middernacht en 5 uur 's
morgens. Enkel verplaatsingen voor het werk of dringende
medische redenen zijn toegelaten.
U mag thuis geen bezoek ontvangen. Er is een uitzondering
voor knuffelcontacten. Elk gezinslid mag één knuffelcontact hebben. Er mag maximaal één knuffelcontact thuis op
hetzelfde moment ontvangen worden.
Alleenstaanden mogen thuis een tweede persoon
ontvangen. Die tweede persoon is geen knuffelcontact en
dus moeten de afstandsregels gerespecteerd worden.
Buiten mag u in totaal met vier mensen samenkomen met
respect voor de afstandsregels.
Ontmoet elkaar zoveel mogelijk in open lucht. Als het niet
anders kan, verlucht dan de ruimte.
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Scholen en universiteiten
De herfstvakantie duurt tot en met 15 november. Vanaf 16
november geldt:
Ÿ basisonderwijs: 100% contactonderwijs
Ÿ secundair onderwijs: maximaal 50% contactonderwijs
voor de tweede en derde graad.
Ÿ

hoger onderwijs: tot het einde van het jaar afstandsonderwijs, met uitzondering voor practica en voor eerstejaars.
Vanaf 1 december mogen eerstejaars deels contactonderwijs hebben.
Ÿ deeltijds kunstonderwijs: mag doorgaan voor alle kinderen
onder de 12 jaar. Boven de 12 jaar mogen er maximaal vier
leerlingen in een les zijn.
Ÿ Volwassenenonderwijs: maximaal 25% contactonderwijs,
maximaal 10 cursisten, prioriteit voor vakken die niet
online kunnen en voor wie online onderwijs moeilijk is
Ÿ

Plechtigheden en erediensten
Huwelijken vinden enkel plaats in aanwezigheid van de
echtgenoten, de getuigen en de ambtenaren van de
burgerlijke stand.
Ÿ Begrafenissen kunnen maximaal met vijftien personen.
Maaltijden en recepties kunnen niet.
Ÿ Erediensten zijn verboden. Er mogen maximaal vier
mensen binnen in een gebedshuis.
Ÿ

Ik ben jong en ik wil wat!
Het binnen zitten beu? Jongeren die buiten willen
spelen of hun kameraden willen ontmoeten, zijn van
harte welkom op onze speelterreinen, parken en
pleinen. Een praatje slaan, wat skaten, rondfietsen, ...
doe het zoveel mogelijk in deze moeilijke tijden.
Jeugdactiviteiten blijven mogelijk voor kinderen
geboren in 2008 of later.
Ÿ Voor jongeren geboren in 2007 of vroeger mogen
geen activiteiten meer doorgaan.
Ÿ Overnachtingen mogen niet doorgaan.
Ÿ Buitenspeeltuinen en sportterreinen blijven open
zodat jongeren de nodige ontspanning kunnen
opzoeken.

Ÿ

Opgelet! Ben je ouder dan 12 jaar, dan mag je maximaal met vier samen zijn en moet je anderhalve meter
afstand van elkaar houden.

Reizen en verplaatsen
U mag zich vrij verplaatsen op het grondgebied. Gebruikt u
het openbaar vervoer? Dan moet u een mondmasker
dragen.
Ÿ De grenzen blijven open. Niet-noodzakelijke reizen worden
afgeraden. Iedereen die langer dan 48 uur in het buitenland verblijft, moet het Passenger Locator Form invullen.

Ÿ

Woonzorgcentra
Iedere bewoner in een woonzorgcentrum krijgt één vast
knuffelcontact en één extra contact. Het extra contact mag
om de twee weken wijzigen
Ÿ Mantelzorgers mogen in het woonzorgcentrum blijven
slapen. Zo kunnen ze ook het zorgpersoneel ondersteunen.
Vraag vooraf wel toestemming aan de directie.
Ÿ

Sport
Enkel outdoor sport met maximaal 4 personen is toegestaan.
Ÿ Professionele sporten mogen doorgaan zonder publiek.
Ÿ Zwembaden, fitnesscentra en bowlings sluiten. Ook de
zwembaden van het Netepark zijn gesloten.
Ÿ

Vrije tijd
De bibliotheek blijft open.
Alle andere cultuurhuizen sluiten (bioscopen, musea,
theaters,...). Cultuurcentrum 't Schaliken is dus gesloten.
Ÿ Alle evenementen worden geschrapt. Kerstmarkten,
rommelmarkten en winterdorpen mogen niet doorgaan.

Ÿ
Ÿ

Vragen over corona?
Bel op weekdagen tussen 9 en 17 uur
naar 0800 14 689.
Ÿ We vragen u om 101 en 112 niet te bellen met
vragen over corona.

Ÿ
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WAT MAG OPEN? WAT MOET DICHT?
Stadsdiensten

Winkels

Stad en OCMW zijn essentiële diensten. Als eerstelijnsdiensten werken we zo veilig mogelijk verder om u te dienen.

Enkel essentiële winkels mogen open, en ze mogen enkel
essentiële producten verkopen. U mag maximaal met twee
personen winkelen en het bezoek aan de winkel mag maximaal 30 minuten duren. Deze winkels mogen open:

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

De stadsdiensten zijn open op afspraak. Maak uw afspraak
via www.herentals.be/afspraak of tel. 014-28 50 50.
Het recyclagepark is open op afspraak. Maak uw afspraak
op www.herentals.be/recyclagepark.
Dienstencentrum Convent2 is open voor dienstverlening.
Maak een afspraak via www.herentals.be/afspraak of tel.
014-28 20 00. Lessen en groepsactiviteiten gaan niet door.
De bibliotheek is open.
Het cultuurcentrum is open voor school- of jeugdwerking.
De dienst toerisme is open op afspraak voor toeristische
producten, mondmaskers en cadeaucheques. Een
afspraak maken kan via tel. 014-21 90 88.
Het stadsarchief is open op afspraak voor professionele
studie en openbaarheid van bestuur.
De Vossenberg is open voor schoolactiviteiten en
jeugdactiviteiten georganiseerd of goedgekeurd door de
stad.
De zwembaden van het Netepark sluiten. De speeltuin
blijft open.
De Cirkel en 't Peeseeke schorten hun activiteiten op.

Evenementen, ceremonies en markten
Evenementen worden geannuleerd.
Buitenactiviteiten met vier personen, veiligheidsafstand
en mondmasker, mogen doorgaan.
Ÿ Bij huwelijken zijn enkel het koppel, de getuigen en de
burgemeester, of de ambtenaar burgerlijke stand,
aanwezig.
Ÿ Erediensten mogen niet doorgaan. In een gebedshuis
mogen maximaal vier personen aanwezig zijn.
Ÿ De vrijdagmarkt en de zondagmarkt blijven doorgaan. U
moet anderhalve meter afstand houden en een mondmasker dragen. U mag maximaal met twee personen winkelen
en het bezoek aan de markt mag maximaal 30 minuten
duren. Op de markt mag u niets eten of drinken. Er mogen
enkel kramen met essentiële producten op de markt staan.
Ÿ
Ÿ
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Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

voedingswinkels
nachtwinkels
winkels voor verzorging en hygiëne
dierenvoedingswinkels
apotheken
kranten- en boekenwinkels
tankstations en leveranciers van brandstoffen
telecomwinkels, met uitsluiting van winkels die enkel
accessoires verkopen
winkels voor medische hulpmiddelen
doe-het-zelfzaken
tuincentra en boomkwekerijen
bloemen- en plantenwinkels
groothandels voor professionelen, enkel voor professionelen
gespecialiseerde detailhandelszaken die kledingstoffen
verkopen
gespecialiseerde detailhandelszaken die breigarens,
handwerken en fournituren verkopen
winkels voor schrijf- en papierwaren
garages en fietswinkels mogen enkel herstellingen
uitvoeren

Alle andere winkels moeten sluiten. Ze mogen hun producten
wel aanbieden via levering aan huis of afhaling op afspraak en
in openlucht. Huis-aan-huisverkoop of leuren aan huis is niet
toegestaan.
Enkel dienstverlening die noodzakelijk is voor de bescherming
van de bevolking mag verdergezet worden. Alle andere
dienstverlening aan consumenten moet sluiten. Ook nietmedische contactberoepen zoals kappers of schoonheidsspecialisten zijn gesloten.

Enkel essentieel bezoek in ziekenhuis

Waar moet ik een mondmasker dragen?

In het ziekenhuis zijn enkel essentiële bezoekers
toegestaan. Op de kinderafdeling blijven ouders
welkom, net als de partner op materniteit. Ook
palliatieve patiënten mogen bezoek ontvangen, net als
patiënten waarvan het ziekenhuis beslist dat bezoek
onontbeerlijk is voor het welzijn van de patiënt. Deze
patiënten mogen één bezoeker per dag krijgen, bij
voorkeur steeds dezelfde persoon. Enkel kinderen
mogen beide ouders op bezoek krijgen. Het bezoek is
beperkt in de tijd.

U moet een mondmasker dragen in winkels, winkelcentra, winkelstraten, openbare gebouwen, skateterreinen, gebedshuizen, openbaar vervoer, scholen,
schoolomgevingen, bij de dokter, in het ziekenhuis,
erediensten, plechtigheden, betogingen en op andere
druk bezochte plaatsen waar afstand houden moeilijker is. Iedereen vanaf 12 jaar moet altijd een mondmasker bij zich hebben (op openbaar domein of plaatsen
toegankelijk voor publiek). Moedig ook de zes- tot
twaalfjarigen aan om een mondmasker te dragen.

extra editie november 2020 - coronamaatregelen

HERENTALS HELPT

We zorgen voor elkaar

Callcenter Neteland terug actief

In deze moeilijke tijden is het belangrijk dat we goed voor
elkaar zorgen. We zijn daarom op zoek naar vrijwilligers die
andere mensen willen helpen.

Het callcenter van Neteland behandelde in de eerste golf meer
dan 7.000 oproepen. Sinds het begin van de coronacrisis wordt
het callcenter bemand door vrijwilligers uit de gemeenten van
Neteland en door medewerkers van de stad Herentals. Ook
het Rode Kruis van Herentals zorgt voor heel wat vrijwilligers.

Wilt u boodschappen doen voor een buur, de hond uitlaten,
naar de apotheek gaan, koken, telefoneren met iemand die
zich eenzaam voelt, … Op www.herentals.be/herentals-helpt
vindt u regelmatig nieuwe oproepen voor vrijwilligers.
Bent u zelf hulpbehoevend? Hebt u nood aan iemand die voor
u naar de winkel of de post gaat, even met u praat, ...? Ook dat
kunt u laten weten. Surf naar www.herentals.be/herentalshelpt of bel naar 014-28 50 50.

Het call center is enkele weken op non-actief gezet, maar is
ondertussen terug op volle toeren aan het werken. In het
weekend en op feestdagen ontvangen ze telefoons van
burgers uit de hele huisartsenregio Zuiderkempen en ondersteunen zo de huisartsenwachtposten.
We willen alle vrijwilligers hierbij nog eens hartelijk danken!
Jullie werk is van onschatbare waarde.

In quarantaine en hulp nodig? Bel ons!
Wanneer u besmet geraakt met het coronavirus, of wanneer u
in nauw contact komt met iemand die besmet is, heeft dit een
grote impact op uw dagelijkse leven. Zeker als u in quarantaine
moet.
Als u in quarantaine moet, en u hebt nood aan ondersteuning,
bijvoorbeeld om boodschappen te doen, dan kunt u contact
opnemen met het Covid Coaching Team via tel. 014-28 20 00.
Ze zorgen er voor dat u verder geholpen wordt. Voor medische
vragen neemt u contact op met uw huisarts.

Als zorgverlener op zoek naar kinderopvang?

8

Aarzel niet om hulp te vragen
Kunt u in deze moeilijke tijden wat extra hulp gebruiken? Geen nood! Er zijn veel stadsgenoten die deze
hulp willen bieden. Om vraag en aanbod op elkaar af te
stemmen, lanceerde de stad het platform Herentals
Helpt. Hier kunt u laten weten waar u hulp bij nodig
hebt of hoe u andere mensen wilt helpen. De stad
bekijkt alle vragen en gaat op zoek naar de geschikte
vrijwilliger.

Zorgverleners die op zoek zijn naar kinderopvang, kunnen zich
aanmelden bij de stad. We doen er alles aan om u in deze
moeilijke periode te ondersteunen.

Wilt u boodschappen doen voor een oudere buur, de
hond uitlaten, naar de apotheek gaan, koken, telefoneren met iemand die zich eenzaam voelt, … Hebt u nood
aan iemand die voor u naar de winkel of de post gaat,
even met u praat, ...?

Laat het ons weten via jeugddienst@herentals.be of 014-21
21 86.

Laat het ons weten! Bel naar tel. 014-28 50 50 of surf
naar www.herentals.be/herentals-helpt.
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VRIJE TIJD

PAASKERMIS
2020

Steun voor verenigingen
Het Herentalse verenigingsleven is het sociale weefsel van
onze stad. Onze talrijke verenigingen ondervinden echter
zware gevolgen van de coronacrisis. De dagelijkse werking is
opgeschort, activiteiten mogen niet doorgaan en het aanbod
ligt bijna volledig stil.

Vlaams Noodfonds
Herentals kreeg van de Vlaamse overheid 506.803 euro. Dit
geld kwam uit een noodfonds om de cultuur-, sport- en
jeugdsector en de verenigingen te ondersteunen. Onder meer
met deze steun probeert de stad het verenigingsleven
ongeschonden door deze crisis te helpen. Zo kan hun waardevolle werking ook na de crisis blijven bestaan.

Bevraging van de verenigingen
De stad vroeg de verenigingen waar zij nood aan hadden. Dat
gebeurde met een enquête in juni en in oktober. Zo ging de
stad op zoek naar de meest dringende behoeftes van de
verenigingen. Op basis van de resultaten werkte de stad
steunmaatregelen uit. Naast deze steun kunnen de verenigingen met hun vragen terecht bij de diensten sport, jeugd,
cultuur en toerisme(info@herentals.be, tel. 014-28 50 50).

Verdubbeling van de werkingssubsidies

Maatwerk
Ondanks deze steunmaatregelen zien we dat sommige
verenigingen het hoofd niet boven water kunnen houden.
Maandelijkse leninglasten, onderhoud van infrastructuur, een
dalend ledenaantal, extra kosten en minder inkomsten
kunnen noodlottige gevolgen hebben. De stad wil met deze
verenigingen in een individueel traject nadenken over
specifieke steun.

Duurzame oplossing
De coronacrisis ligt nog niet achter ons. Het is onduidelijk hoe
ver de gevolgen van deze crisis reiken. Daarom wil de stad
spaarzaam zijn. Door weloverwogen en specifiek
te onderfoto: freepik.com
steunen, biedt de stad hulp waar nodig en kan ze efficiënt met
middelen omgaan. Zo kiest de stad ervoor om middelen vrij te
houden voor toekomstige steun bij nieuwe golven of om, na de
crisis, voor duurzame oplossingen voor het verenigingsleven.

Een verkoop organiseren?
Een verkoop met afhaal of huis-aan-huislevering kan als dit
met vier personen kan voorbereid en afgehandeld worden.
Breng wel het stadsbestuur op de hoogte via evenementen@herentals.be. Wij adviseren u bij de praktische uitwerking.

De gewone werking valt zo goed als stil. Uiteraard heeft dit
financiële gevolgen. De stad kiest ervoor om de werkingssubsidies voor erkende Herentalse verenigingen in 2020 te
verdubbelen, zonder de bewijslast te verhogen. De deadline
ligt op 15 november dus vul de aanvraag op tijd in.

Extra kampsubsidie
De jeugdverenigingen konden tijdens de zomer door extra
kampsubsidie hun kampen toch organiseren. De stad ondersteunde de jeugdkampen twee keer: één keer onmiddellijk
tijdens de zomer om de kampen coronaveilig en aangepast te
kunnen organiseren, één keer na het werkjaar via de gewone
kampsubsidie.

Strategisch atelier vrije tijd
Ook het strategisch atelier vrije tijd zit niet stil. Het strategisch
atelier denkt na over specifieke steunmaatregelen voor de
verenigingen. De stad heeft hiervoor financiële middelen
vastgelegd waarmee het strategisch atelier deze steun kan
waarmaken.
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SCHEPENCOLLEGE
Wilt u de burgemeester of de schepenen spreken, dan kunt u hen telefonisch of per mail bereiken.
De spreekuren zijn door de corona-maatregelen tijdelijk opgeschort.

burgemeester Mien Van Olmen
Algemeen beleid, politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, burgerlijke stand, bevolking en
jubilarissen, communicatie en dienstverlening, burgerparticipatie, landbouw en plattelandsontwikkeling
[i] burgemeester.mien.van.olmen@herentals.be
0497-41 26 99

schepen Yoleen Van Camp
Mobiliteit, middenstand, lokale economie, markten, foren en feesten, dierenwelzijn, sport
[i] schepen.yoleen.van.camp@herentals.be
0497-08 00 71

schepen Jan Michielsen
Cultuur en kunstonderwijs, flankerend onderwijsbeleid, bibliotheek en archief, internationale
samenwerking, jumelages
[i] schepen.jan.michielsen@herentals.be
0468-18 00 33

schepen Pascal Van Nueten
Ruimtelijke ordening, openbare werken, groen en milieu, begraafplaatsen
[i] schepen.pascal.van.nueten@herentals.be
0477-37 92 04

schepen Patrik De Cat
Financiën, kerkfabrieken, personeel
[i] schepen.patrik.de.cat@herentals.be

schepen Stefan Verraedt
Toerisme, jeugd, monumenten en erfgoed, musea, patrimonium, ICT
[i] schepen.stefan.verraedt@herentals.be
0495-51 02 49

schepen Peter Bellens
Voorzitter bijzonder comité sociale dienstverlening | Welzijn, zorg en gezondheid, sociale
dienstverlening, sociale economie, sociale huisvesting en woonbeleid, senioren, kinderopvang,
gezondheid en preventie, gelijke kansen, personen met een handicap, AZH
[i] schepen.peter.bellens@herentals.be
0479-30 91 41
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