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Voorwoord

Op 12 maart stond onze wereld even stil. Door het snel oprukkende coronavirus
moest ons land in lockdown. Als gemeente ben je op vele rampen voorbereid,
maar niet op een virus dat je niet hoort, ziet of ruikt. We kwamen voor ongekende
uitdagingen te staan maar bleven niet bij de pakken zitten.
Begin mei kondigde de overheid de eerste versoepelingen aan en in juni keerden
we stilaan terug naar een iets normaler leven. Ondanks de grote ellende heeft
het virus ons veel geleerd. Hoe waardevol de verbondenheid tussen mensen is
bijvoorbeeld. En hoe moedig we zijn in tijden van nood. We leerden ook weer de
kleine dingen in het leven te waarderen.
Toch twijfelt niemand eraan dat het virus een grote impact had en heeft op
onze gezondheid, ons geluksgevoel en onze economie. Het is tijd voor nieuwe
zuurstof en daarom werkten we dit herstelplan uit. Het is geen statisch maar een
dynamisch plan dat we soepel aanpassen aan de veranderende omstandigheden.
Ieder van ons draagt een grote verantwoordelijkheid in de verdere strijd tegen
het coronavirus. Vrijheid en discipline zullen vanaf nu hand in hand moeten gaan,
minstens totdat er een vaccin is.
Wij willen iedereen uitdrukkelijk bedanken die zijn steentje bijdroeg in deze
intense, moeilijke periode.
Samen kunnen we dit aan!

Namens het college van burgemeester en schepenen,
Warme groet,

Inleiding
Een sterker Kortenberg na corona

De coronapandemie overviel ons allemaal, ook het gemeentebestuur. In de eerste plaats focusten we
ons op het communiceren en uitvoeren van de maatregelen die de hogere overheden hadden opgelegd.
Die vertaalden we naar de situatie in Kortenberg. Ondertussen probeerden we de vele vragen van inwoners
en medewerkers te beantwoorden, onze bestaande dienstverlening te garanderen en tegemoet te komen
aan de meest dringende noden.
Een veiligheidscel leidde dit alles mee in goede banen. Zo konden beslissingen zeer snel en in samenspraak
genomen worden met de burgemeester, de algemeen directeur, de noodplanningscoördinator, de
preventieadviseur, de lokale politie, de communicatiedienst, het Welzijnshuis en andere relevante
gemeentelijke diensten. Ook vertegenwoordigers van de brandweer, FOD Volksgezondheid, federale
politie, civiele bescherming en de dienst noodplanning van de gouverneur werden op de hoogte gehouden
en waren aanwezig indien nodig. Het doel was steeds: zoeken naar een evenwicht tussen veiligheid,
leefbaarheid, haalbaarheid en duidelijkheid.
De gevolgen van de crisis zullen we niet enkel op korte, maar ook op middellange en langere termijn
voelen. Het gemeentebestuur heeft daarom een strategisch herstelplan opgemaakt voor een versterkt
Kortenberg. Daarvoor hoefden we niet te vertrekken van een wit blad. Er was immers een goed doordacht
meerjarenplan met een duidelijke focus. Van daaruit pasten we prioriteiten aan, verlegden klemtonen en
voegden essentiële acties toe.
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De doelstellingen van het beleidsprogramma waarop deze crisis een impact had, zijn:

BELEIDSDOELSTELLING 1
Kortenberg zet in op een (verkeers)veilige en (verkeers)leefbare gemeente.
Door de gewijzigde mobiliteitskeuzes die inwoners maken - meer wandelen en fietsen en door de aangepaste manier waarop we ons vandaag moeten gedragen, was het nodig
deze doelstelling prioritair onder de loep te nemen.
We leggen de focus op een veilige en aangename omgeving dicht bij ‘uw kot’.

BELEIDSDOELSTELLING 4
Kortenberg professionaliseert zijn werking, rekening houdend met de principes van
Het Nieuwe Werken.
De organisatie en werking van de gemeentelijke diensten zien er vandaag helemaal anders
uit dan voor de crisis. Verschillende projecten zijn in een stroomversnelling gekomen zoals
thuiswerken en digitaal vergaderen. Ook al hebben we veel energie, tijd en middelen
geïnvesteerd in het coronaveilig maken van onze werking, niet alle acties komen in dit
herstelplan aan bod. We focussen ons op wat we gedaan hebben voor u als inwoner,
bedrijf en vereniging.
We leggen de focus op een aangepaste professionele dienstverlening.

BELEIDSDOELSTELLING 5
Kortenberg is een participatiedemocratie waarin alle inwoners kunnen deelnemen. 
Ten dienste staan van ieder individu met zijn/haar specifieke noden en bekommernissen,
is alleen maar mogelijk wanneer je met elkaar overlegt. Ook dit herstelplan is op die manier
tot stand gekomen. De genomen acties legden we voor aan de getroffen sectoren en
gemeentelijke adviesraden. Zo willen we de juiste focus leggen en gedragenheid creëren.
We leggen de focus op ‘samen Kortenberg maken’. 
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BELEIDSDOELSTELLING 6
Kortenberg is een gemeente waar alle inwoners volwaardig aan deelnemen. 
Meer dan ooit is het van belang dat iedere inwoner volwaardig kan deelnemen aan het
maatschappelijk leven. Daarom hebben we aandacht voor onderwijs, voor de ondernemers, de
verenigingen, de zorgverleners, diegenen die het voor de crisis al moeilijk hadden of juist nu in de
problemen zijn geraakt. We komen tegemoet aan nieuwe noden en zorgen ervoor dat iedere
inwoner, jong en oud, kan blijven groeien en zich goed voelt in Kortenberg.
We leggen de focus op een veilige toekomst voor alle inwoners.

Met dit herstelplan informeren we u over wat we als gemeente en Welzijnshuis voor u doen en
waar we de komende periode de focus op leggen.

We verdeelden het herstelplan in drie tijdsvakken:

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Aanpak bij de uitbraak

Het leven na

Vol vertrouwen de

van de coronapandemie

de lockdown

toekomst tegemoet

midden maart –

begin juli –

vanaf 2021

eind juni 2020

eind december 2020

De budgettaire ruimte
Om de coronacrisis in Kortenberg het hoofd te bieden, maken we 1.050.000 euro vrij bovenop het
voorziene meerjarenplan, waarvan de hogere overheid 470.000 euro subsidieert. Daarin zijn zowel
de meeruitgaven voor nieuwe initiatieven verrekend, als de minderinkomsten door bijvoorbeeld
het kwijtschelden van belastingen op reclamedrukwerk, de weggevallen vakantiewerking,
de schrapping tot het einde van het jaar van de verhuur van de zalen voor verenigingen, enzovoort.
Toch kunnen we veel actiepunten realiseren zonder extra uitgaven of minder inkomsten.
Daarvoor herschikken we de middelen, passen we onze werking aan en geven we extra ruimte
aan creativiteit.
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Deel 1

Aanpak bij de uitbraak van
de coronapandemie
(12 maart – 30 juni 2020)

1. Het coronavirus breekt uit.
Het gemeentebestuur slaat terug met krachtige maatregelen.

“Het dagelijkse leven van
iedereen weer op de rails zetten,
dat is de grote uitdaging.”

De coronacrisis dwong ons om anders te leven en te werken. 
Dat is voor onze gemeentelijke diensten, de politie en sociale instellingen niet anders. 
Wel hebben we van in het begin ervoor gezorgd dat niemand uit de boot viel. 
Sociaal niet, mobiel niet, niet op het vlak van dienstverlening. 

1.1 We leggen de focus op een veilige en aangename omgeving dicht bij ‘uw kot’
Invoeren schoolstraten Engerstraat (basisschool Mater Dei), Kloosterstraat en SintAmandstraat (basisschool Regenboog)
De verkeersveiligheid rond scholen verbeteren stond al hoog op de agenda in het meerjarenplan. Om
de scholen coronaveilig te laten heropstarten, was het van belang voldoende plaats te creëren voor
het veilig brengen en afhalen van kinderen. Voor sommige scholen was dat geen probleem, bij andere
vereiste dit actie. Daarom werden schoolstraten (versneld) ingevoerd in de Engerstraat bij Mater Dei en
in de Kloosterstraat en de Sint-Amandstraat nabij De Regenboog. Deze (tijdelijke) schoolstraten zullen
geëvalueerd worden.

Kus-en-rij op de busparking in de Kerkhoflaan (basisschool Hertog Jan)
Ook in de Kerkhoflaan was er nood aan extra ruimte om de fysieke afstandsregels te kunnen toepassen.
Samen met de school werden de mogelijkheden onderzocht en hebben we de busparking langs de
Kerkhoflaan - die zelden gebruikt werd - omgevormd tot een permanente kus-en-rij-strook.
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Fietsgraveren
Om fietsdiefstallen te voorkomen, biedt de gemeente Kortenberg de mogelijkheid om uw fiets te laten
merken. Dat kan de eerste woensdag van de maand in de namiddag aan de gemeentelijke werkplaatsen.
Door corona moest dit op afspraak. Daarvoor hebben we de openingsuren uitgebreid.

Veiligheidsmaatregelen politie HerKo
Wie een klacht wilde neerleggen of een aangifte doen, moest daarvoor een afspraak maken. Ook de
afhandeling op afstand werd ingevoerd, waarbij klachten, aangiftes en zelfs verhoren telefonisch werden
behandeld. De te ondertekenen stukken of afschriften verstuurde de politie digitaal.
Op straat lag de nadruk op controleopdrachten voor de naleving van de coronamaatregelen. Hiervoor werd
een speciale COVID-19-app ontwikkeld voor op de smartphone, waarin elke politieagent alle uitgevoerde
controles registreerde.
De politie controleerde elke dag markten, openbaar vervoer en treinstations. Naarmate bepaalde sectoren
terug opstartten, werden aangepaste controles ingevoerd. Zo moesten essentiële winkels, tuincentra en later
andere winkels en horecazaken verplicht een ‘plan van aanpak’ opstellen. Zowel anonieme als agenten in
uniform controleerden dit plan, samen met de uitbater.
De politie trad vooral sensibiliserend op voor het naleven van de fysieke afstandsregels. In het kader van
het Kortenberg Helpt-project bezochten wijkinspecteurs samen met medewerkers van het Welzijnshuis,
80-plussers die geen contact meer hadden met familie of vrienden.

1.2 We leggen de focus op een aangepaste professionele dienstverlening
Coronaveilige dienstverlening
Vanaf 19 maart vervingen we de onthaal- en snelbalie en de verschillende themabalies in het Administratief
Centrum door een ‘noodloket op afspraak’. Vanaf 18 mei gingen alle balies terug open, maar de
dienstverlening is nog altijd enkel op afspraak, na een telefoontje op 02 755 30 70 (van maandag tot
vrijdag van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.). Met de nodige signalisatie, alcoholgel en plexiwanden werd het
Administratief Centrum coronaveilig gemaakt.

Raden werken digitaal
De gemeenteraden en raden voor maatschappelijk welzijn van 4 mei, 8 juni en 29 juni vonden digitaal
plaats. De audio-opname stond enkele dagen later op de website, net zoals vóór de coronapandemie. De
gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 29 juni werden gelivestreamd, zodat iedereen
ze mee kon volgen. Ook de vergaderingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst verliepen vanaf
26 maart tot 27 augustus digitaal.
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1.3 We leggen de focus op ‘samen Kortenberg maken’
Kortenberg Helpt
Kortenberg Helpt is een forum waar mensen die hulp nodig hebben en vrijwilligers die willen helpen, elkaar
vinden. Via flyers, sociale media en affiches in het straatbeeld maakten we dit initiatief bekend. In totaal
hebben 101 inwoners van Kortenberg zich opgegeven als ‘helper’, samen met nog 36 vrijwilligers van het
Welzijnshuis. 66 Hulpvragen werden positief behandeld.

Zorgpas voor zorghelden
Kortenberg dankt het zorgpersoneel dat door de uitbraak van het coronavirus uitzonderlijke inspanningen
levert en vele uren werkt. De zorgmedewerkers die in Kortenberg wonen of werken ontvingen een ‘Zorgpas’.
Hiermee kregen ze voorrang in de Kortenbergse supermarkten, voedingswinkels en apotheken, zodat ze na
een lange werkdag geen tijd hoefden te verliezen bij het boodschappen doen.

Mondmaskers voor iedereen
Elke inwoner vanaf 6 jaar kreeg een herbruikbaar mondmasker. De verdeling werd mogelijk gemaakt
door de inzet van inwoners, vrijwilligers van het Kortenberg Helpt-project en personeelsleden. Een
hartverwarmend voorbeeld van elkaar helpen in volle crisis.

Mondmaskers en beschermingsmateriaal voor zorgverleners
Het gemeentebestuur kocht begin april chirurgische en FFP2/N95 mondmaskers aan omdat er op dat
moment een enorm tekort was en we onze zorgverleners die in de vuurlinie stonden op een veilige manier
wilden laten werken. We verdeelden deze onder huisartsen en tandartsen. Ook volgde er een oproep onder
de inwoners en bedrijven om mondmaskers te leveren. Daarnaast verdeelden we het beschermingsmateriaal
dat de federale overheid voorzag voor zorgverleners onder onze apothekers, huisartsen, tandartsen,
kinesisten, vroedvrouwen enzovoort.
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1.4 We leggen de focus op een veilige toekomst voor alle inwoners
Informeren en verduidelijken
We brachten onze inwoners meteen op de hoogte van alles over de coronacrisis: zowel van de beperkende
maatregelen als van de steunmaatregelen die de verschillende overheden oplegden of aanboden. Hiervoor
zetten we al onze kanalen in: enerzijds de ‘snelle’ digitale media - de gemeentelijke website, nieuwsbrieven,
sociale media, infoschermen in en aan het Administratief Centrum - en anderzijds de ‘tragere’ papieren
media via huis-aan-huisbedeling: de brieven namens de burgemeester en de brochure met het aangepaste
Zomer op Stelten-aanbod van de dienst Vrije Tijd en Zoeklicht.
Op verschillende plaatsen op het openbaar domein (openbare gebouwen, zitbanken, grasperken in parken,
de fietssnelweg F3, speelpleinen, jeugdhuizen,…) brachten we signalisatie aan om inwoners op de hoogte
te brengen van wat er op die locatie al dan niet verboden, toegestaan of verplicht was.

Coronaveilig onderwijs
Op 13 maart werden de lessen in de basisscholen van Kortenberg opgeschort. Afstandsonderwijs
werd razendsnel ingevoerd en er werd voorzien in de nodige computers/laptops en ICT-oplossingen.
Vanaf 15 mei werden de lessen hervat. De schooldirecteurs met hun schoolteam, interne en externe
preventiedienst, dienst onderwijs en de gemeentelijke uitvoeringsdiensten zorgden er samen voor
dat alle scholen in veilige omstandigheden konden heropenen. De schoolwerking werd aangepast:
sommige kinderen konden niet alle dagen naar school en kregen afstandsonderwijs. Op school
vonden lessen plaats in kleinere groepen. Warme maaltijden en studie vielen weg.
Scholen werden extra schoongemaakt, leerkrachten kregen ontsmettingsmateriaal, alcoholgels
en mond- en pleximaskers. Zo kon het schooljaar veilig worden afgesloten.
De inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021 verliepen maximaal digitaal of op afspraak.
De digitale aanmeldprocedure werd zoals voorzien doorlopen.
Er was (nood)opvang voor kinderen van ouders die niet van thuis uit konden werken of actief
zijn in cruciale beroepen en voor kinderen in kwetsbare situaties.
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Veilig ondernemen
De wekelijkse markt in Kortenberg werd tussen 19 maart en 20 mei noodgedwongen gesloten. De
marktkramers hoefden voor die periode de verschuldigde vergoedingen niet te betalen. Vanaf 21 mei
konden ze hun klanten terugzien dankzij de extra veiligheidsmaatregelen van het gemeentebestuur zoals
een aangepast marktplan en circulatieplan met éénrichtingsverkeer en desinfecterende handgel aan de
marktingang. De gemeenschapswachten, marktleider en politiediensten zagen toe op het goede verloop
van de markt. In die periode konden vier kermissen niet plaatsvinden.
Handelszaken mochten vanaf 11 mei - horecazaken vanaf 8 juni - hun deuren opnieuw openen.
Via de website en nieuwsbrieven informeerden we ondernemers over de richtlijnen voor een veilige
heropstart. Ook ontvingen ze informatie over steunmaatregelen en premies (zoals de hinderpremie,
de handelshuurlening of de compensatiepremie) waarvoor ze in aanmerking kwamen door sluiting
of omzetverlies.
Voor de heropening van de horeca stond de gemeente onder voorwaarden een tijdelijk terras toe op
het openbaar domein, zodat klanten en personeel de afstandsregels konden respecteren.
Kortenberg rekent normaal een gemeentebelasting aan op het huis-aan-huis verspreiden van
ongeadresseerd reclamedrukwerk. Door de coronapandemie besliste de gemeenteraad om ondernemers
tweemaal hiervan vrij te stellen in de tweede helft van 2020.

Aangepaste vrije tijd
Tijdens de lockdown informeerden we de verenigingen
via nieuwsbrieven over de geldende maatregelen. De
vrijetijdsaccommodatie, de uitleendienst, speeltuinen en
atletiekpiste werden gesloten. De loopkaarten van individuele
lopers werden voor de duur van de sluiting van de atletiekpiste
verlengd.
De vakantiewerking tijdens de paasvakantie werd geannuleerd.
We zorgden voor opvang voor kinderen van ouders tewerkgesteld
in de zorg of andere cruciale beroepen. De vakantiewerking
tijdens de zomervakantie werd gereorganiseerd. Bubbels
van maximaal 50 kinderen en monitoren werden gescheiden
opgevangen in extra tenten. Er werden handwasbakken
geïnstalleerd.
Gemeentelijke en niet-gemeentelijke activiteiten werden
geannuleerd. De nodige communicatie daarover werd snel
gevoerd en terugbetalingen werden voorzien. De heropstart
verliep in veilige omstandigheden. Elke accommodatie kreeg
handgel, poetsmateriaal, affiches met richtlijnen, …
De initiatieven ‘Podium Aan Huis’ en ‘Maak van Kortenberg het
grootste openluchtmuseum’ boden een veilig cultureel alternatief
tijdens de lockdown. De bibliotheek schakelde over naar een
afhaaldienst. Uitgeleende boeken werden automatisch verlengd.
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Welzijnshuis
Extra aandacht voor risicogroepen
Kortenberg Helpt-medewerkers en -vrijwilligers belden de risicogroepen (+75) om zo
de drempel naar hulpvragen te verlagen. Wijkagenten bezochten de inwoners die niet
telefonisch bereikbaar waren.
Hart onder de riem voor de doelgroep van het Welzijnshuis
Verschillende doelgroepen van het Welzijnshuis kregen een postkaartje in de bus: de
bezoekers van het dorpsrestaurant, cliënten van de sociale dienst en vrijwilligers. Het
Welzijnshuis is er immers voor iedereen.
Dienstencentrum tijdelijk gesloten
Omdat het Dienstencentrum vooral werkt met ouderen, moest het tijdelijk de deuren
sluiten. Onze medewerker bracht alle gebruikers en vrijwilligers op de hoogte en
peilde naar hun noden. Het dorpsrestaurant blijft gesloten omdat niet alleen de
gebruikers, maar ook vele vrijwilligers tot de risicogroepen behoren. Bovendien
verhinderen de coronamaatregelen de gezellige sfeer.
Minder mobielen vervoeren in een coronaveilig voertuig
Na even op non-actief gezet te zijn, werd de 3070-mobiel coronaveilig gemaakt door
spatschermen te plaatsen in het voertuig. Zo geraakten minder mobielen weer veilig
op hun bestemming.
Extra maatregelen voor de bewoners van serviceflats
Onze serviceflats voldeden meteen aan de maatregelen die de overheid oplegde. Toch
konden de bewoners rekenen op een babbeltje met de centrumleider vanop het terras.
Aandacht voor het welzijn van de bewoners was een belangrijke actie in deze tijden.
Thuisdiensten bleven actief
Uitgerust met de nodige beschermingsmiddelen bleven de diensten gezinszorg en
huishoudhulp van de gemeente zich in de hele coronaperiode inzetten voor kwetsbare
burgers. Vaak zijn onze diensten één van de weinige contacten die deze mensen nog
hebben.

13

Deel 1: Aanpak bij de uitbraak van de corona pandemie

Cohortzorg opgestart
Vanuit de eerstelijnszones werd op 16 april het initiatief genomen om cohortzorg te organiseren. Het gaat
hier om zorgverlening enkel bestemd voor COVID-19-patiënten. Ferm Thuiszorg nam de coördinatie van
het cohortteam in onze regio op. Voor de samenstelling van deze teams werd een beroep gedaan op
verzorgenden en verpleegkundigen die bereid waren patiënten met COVID-19 te verzorgen. Verzorgenden/
verpleegkundigen uit de risicogroep of die samenwonen met een risicopatiënt, kwamen hiervoor niet in
aanmerking. Kortenberg heeft om die reden geen zorgverleners binnen het cohortteam kunnen aanleveren.
Voedselbedeling met respect voor de coronamaatregelen
In het begin van de lockdown konden risicogroepen rekenen op voedselbedeling aan huis. Daarna konden
cliënten van het Welzijnshuis weer elke dinsdag terecht in het Berkenhof. Tijdens de coronacrisis werd deze
service aangeboden mits de nodige maatregelen. Zo kregen de cliënten een tijdsslot waarin ze zich konden
aanmelden, waardoor het aantal bezoekers beperkt bleef. Elke week is er tijdens de voedselbedeling ook
een participatiehoek met verschillende thema’s waaronder corona, vakantie, onderwijs, Nederlands leren,
gezonde voeding, enzovoort. Cliënten kunnen hier ook terecht met al hun vragen.
Laptop voor kwetsbare gezinnen
De scholen sloten hun deuren en er kwam afstandsonderwijs in de plaats. Dit is niet vanzelfsprekend voor
kinderen uit een kwetsbaar gezin. Samen met de Lions Club boden we 15 laptops aan deze kinderen aan.
Kwetsbare gezinnen proactief benaderen
We informeerden ouders en kinderen elke week over de mogelijkheden en ondersteuning die onze
gemeente biedt tijdens de crisis. Kinderen uit kwetsbare gezinnen kregen van Kiwanis Kortenberg en het
Welzijnshuis een creabox, waarmee ze hun vrije tijd zinvol konden invullen. De bibliotheek schonk hen
boekjes om de moeilijke lockdownperiode door te komen.
Coronaveilige tweedehandswinkel De Kapstok
Na een korte sluiting ging De Kapstok opnieuw coronaveilig open. Naast de gekende
veiligheidsmaatregelen - beperken van het aantal bezoekers, verplicht gebruik van een mondmasker,
alcoholgel voorzien - is er de mogelijkheid om contactloos te betalen.

Financiering Deel I van het Herstelplan
De gemeente investeerde 102.500 euro in de aankoop van mondmaskers voor burgers, het coronaveilig
maken van het Administratief Centrum en het Welzijnshuis (OCMW), ondersteuning aan inwoners, het
aanpassen van de vakantiewerking, tegemoetkoming aan verenigingen bij de verdeling van mondmaskers,
extra communicatie en signalisatie …
Ook werd de opvolging van de uitgaande facturatie en belastingen in de tijd opgeschoven, rekening
houdend met de vervaltermijnen. Daarnaast probeerden we zo snel mogelijk de inkomende facturen te
betalen.
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Deel 1: Aanpak bij de uitbraak van de corona pandemie

Deel 2

Het leven na de lockdown
(1 juli – 31 december 2020)

2. We blijven niet bij de pakken zitten.

Er ‘het beste van maken’ is niet goed
genoeg. We zetten ons onvermoeibaar in
om iedereen erbovenop te krijgen

De maatregelen werden versoepeld, maar dat betekent niet dat we het gewone leven zoals we het
kenden, konden hervatten. Veiligheid blijft topprioriteit. Tegelijk krijgen nieuwe manieren van leven en
werken door de lockdown een permanent karakter. 

2.1 We leggen de focus op een veilige en aangename omgeving dicht bij ‘uw kot’
Extra fietsstraten
In een fietsstraat hebben fietsers absolute voorrang en wagens mogen ze niet inhalen. Zoals in het
meerjarenplan al was voorzien, werd een zone van fietsstraten ingevoerd rond de schoolomgeving van De
Regenboog. De fietsstraten Kerkstraat, Sint-Amandstraat en Kloosterstraat worden zo met elkaar verbonden.
Deze straten worden bijkomend opgenomen in de zone met fietsstraten: Brouwerijstraat, Beekstraat, L.
Maesstraat en Wipstraat. Ook de Leuvenstraat en de Heerbaan worden ingericht als fietsstraten.
Nieuwe schoolstraten
De schoolstraat ter hoogte van de Kwerpsebaan (aan basisschool De Klimop) krijgt een permanent karakter
en een andere inrichting. Afhankelijk van de evaluatie van de schoolstraat in de Engerstraat (basisschool
Mater Dei) en die in de Sint-Amandstraat en Kloosterstraat (basisschool De Regenboog) zullen deze straten
al dan niet een definitieve schoolstraat worden.
Campagne ‘Blijven fietsen allemaal’
Kortenberg nam deel aan de campagne ‘Blijven fietsen allemaal’. Die boodschap verscheen op verschillende
fietspaden, op trage wegen en op affiches in openbare gebouwen. Zo blijven we onze inwoners stimuleren
om de fiets meer te gebruiken.
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Aandacht voor trage wegen
Door corona liep het project rond het onderhoud en de aanleg van trage wegen vertraging op. Toch bleek
al snel dat net deze periode cruciaal was om in te zetten op het verbeteren van onze trage wegen. De
inventarisatie werd dan ook samen met Trage Wegen vzw gestart ter voorbereiding van een update van
het tragewegenbeleidsplan. We zetten in op de actie: “het in beeld brengen van een trage weg of een
specifieke wandeling in Zoeklicht en via de digitale kanalen”.
Om wandelaars en fietsers meer ruimte te geven, werd de Prinsendreef elke zondag tijdens de zonnige
weekends van 24 mei tot en met 5 juli afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tussen de Minneveldstraat en
de Bankstraat.

Veiligheidsmaatregelen politie HerKo
Het einde van de eerste coronagolf luidde al snel het begin in van de tweede. Met de start van de vakantie
en de versoepelde maatregelen nam ook de discipline bij de bevolking snel af. Bovendien was er een
wildgroei aan maatregelen zodat het voor de politie bijna onmogelijk werd om nog gericht controles te
doen. Het accent werd dan ook verlegd naar toezicht op drie aspecten: afstand, mondmasker en registratie.
Ook het openbaar vervoer en de horeca werden continu gecontroleerd.
Voor de organisatie van evenementen was er een hele reeks adviezen. Hierbij lag steeds de nadruk
op afstand, mondmaskerdraagplicht, registratie, beperking van de bubbels en beperking in tijd. Met
organisatoren van evenementen pleegden we veel overleg, en in samenspraak werd het evenement
aangepast of geannuleerd.
We bleven ons elke dag aanpassen aan een veranderende realiteit. Een verstrenging van de maatregelen,
de heropstart van de scholen, een nieuwe beperking van onze bewegingsvrijheid, … een reeks van
procedures werd uitgeschreven en ligt klaar om toegepast te worden wanneer nodig.
Vanaf 1 september startte de politiezone HerKo met aangifte op afspraak via een website. Uiteraard kan
dit ook telefonisch of wanneer een inwoner langskomt. Daarvoor zijn een aantal extra openingsmomenten
tijdens de avond voorzien.
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2.2 We leggen de focus op een aangepaste professionele dienstverlening
Digitaal afspraken maken met gemeentelijke diensten
Het werken op afspraak waartoe de coronacrisis ons dwong, kreeg een positieve evaluatie. Het
gemeentebestuur kocht daarom een afsprakenmodule zodat inwoners hun afspraak aan de balie vooraf
digitaal kunnen plannen.
Coronaveilig organiseren van een fysieke gemeenteraad en raad voor het maatschappelijk welzijn
Om het publiek de mogelijkheid te bieden om aanwezig te zijn op de zittingen van de gemeenteraad en de
raad voor het maatschappelijk welzijn en om de fysieke afstandsregels te kunnen respecteren, vinden sinds
september deze zittingen plaats in GC Colomba.

2.3 We leggen de focus op ‘samen Kortenberg maken’
In de eerste periode van de crisis werden de activiteiten van de adviesraden opgeschort.
Adviesraden zijn belangrijk, onder meer om het participatiebeleid vorm te geven en omdat zij het
gemeentebestuur met kennis van zaken bijstaan. Daarom besliste het bestuur om de vergaderingen terug
op te starten. Het gemeentebestuur toetst het ontwerp van het Herstelplan af bij de diverse adviesraden.

2.4 We leggen de focus op een veilige toekomst voor alle inwoners
Informeren en verduidelijken
Ook na de eerste grote coronapiek leverde de gemeentelijke communicatiedienst inspanningen om onze
inwoners optimaal te informeren. Het initiatief van de brieven namens de burgemeester werd, bij de
heropflakkering van het virus in augustus, hernomen en de regels en steuninitiatieven kwamen opnieuw
onder de aandacht.
Bijkomend verschenen in juli infoportieken op verschillende strategische locaties in het straatbeeld. Ze
herinneren de inwoners eraan dat het coronavirus nog niet verdwenen is en dat de regels nog steeds
gerespecteerd moeten worden.
Met een extra middenkatern in het gemeentelijk informatieblad informeren we de inwoners over het
herstelplan.
Extra zorg in het onderwijs
Leerachterstand aanpakken is een topprioriteit. Naast de extra lesuren die het Departement Onderwijs daarvoor
voorziet, investeerde de gemeente in bijkomende leraarsuren en extra zorg. We onderzoeken ook samen met
het Huis van het Kind Kortenberg of er in elke school een Kubusklas (huiswerkbegeleiding met vrijwilligers)
kan georganiseerd worden en of we een brugfiguur kunnen inzetten om school en ouders dichter bij elkaar te
brengen.
De start van het nieuwe schooljaar in september werd grondig voorbereid volgens de veiligheidsdraaiboeken.
Doordat er in deze coronatijd afgeweken wordt van de levering van warme maaltijden en enkel soep besteld
wordt, was de traiteur genoodzaakt de prijs van de soep te verhogen. De meerkost van de soep voor de
scholen wordt gedragen door de gemeente.
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Een hart voor ondernemers
Ondernemers kregen permanent informatie via de website en nieuwsbrieven over nieuwe richtlijnen voor de
heropening van winkels en horeca. De dienst Ondernemen informeerde horecazaken over de ondersteuning
bij de opmaak van hun coronahorecaplan.
Door de heropflakkering van het virus besloot het gemeentebestuur tot het verplicht dragen van een
mondmasker op de wekelijkse markt van Kortenberg vanaf 23 juli. Sinds 25 juli geldt de verplichting nationaal.
Kermissen konden niet plaatsvinden.
Extra koopdagen werden mogelijk door het toestaan van afwijkingen op de wekelijkse rustdag.
Ondernemers ontvingen informatie over steunmaatregelen en premies (zoals de ondersteuningspremie)
waarvoor ze in aanmerking komen door sluiting of omzetverlies.
Veel gemeenten voerden tijdens de coronacrisis een cadeaubon in om de lokale ondernemers te
ondersteunen. In Kortenberg hadden we al een gemeentelijke cadeaubon, die we nu ook digitaal maken.
Onder het motto ‘Kortenberg koopt lokaal’ schrijven we lokale leveranciers aan bij offerteaanvragen om
opdrachten, waar wettelijk mogelijk, lokaal te gunnen.
Rond de feestdagen verschijnt een eindejaarsgids waarin lokale ondernemers ruimte krijgen om te adverteren.
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Vrije tijd: aangepast genieten
Via nieuwsbrieven ontvingen verenigingen de coronarichtlijnen die voor hen van toepassing zijn. We
vroegen aan verenigingen die zelf zomerkampen organiseerden, welke ondersteuning zij nodig hadden. Alle
verenigingen kregen de kans om aan te geven welke hinder en financiële schade zij geleden hebben door de
coronacrisis.
Ook stelden we een coronareglement voor verenigingen op. Via dit reglement zal het gemeentebestuur de
gemaakte onkosten door corona (handgels, huur sanitaire blok, …) terugbetalen. Verenigingen die hun inkomsten
zagen slinken omdat ze bepaalde evenementen niet konden organiseren, ontvangen een tegemoetkoming.
Om de verenigingen wat meer financiële ademruimte te geven, rekenen we de huurgelden voor de
gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur en de gemeentelijke uitleendienst niet aan tot het einde van het jaar.
Op de website publiceerden we een handige gids om evenementen coronaveilig te organiseren.
De zomer van 2020 was de zomer van de thuisvakantie. Hierop hebben we dan ook volop ingezet. Zo kwam
er een lightversie van ‘Zomer op Stelten’. Kinderen leefden zich uit tijdens de wandelingen van ‘Vlieg’. De
gemeente stelde gratis spelkoffers en springkastelen ter beschikking om speelstraten en buurtfeesten te
organiseren. Op verschillende pleintjes kwamen extra sportmogelijkheden zoals een pannakooi, skatepark
of een pumptrack. Wandel- en fietstochten werden extra in de kijker gezet. Via een QR-code kon je tijdens
een bankenwandeling genieten van de podcast ‘Het Bankje’, een zomers coronaveilig theaterproject.’ In de
speeltuinen installeerden we extra picknickbanken. Het septemberprogramma werkten we uit op basis van de
richtlijnen die op dat moment van toepassing waren, zoals de Open Monumentendag die volledig coronaveilig
georganiseerd werd.
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Tijdens de zomer van 2020 pakte een taalkamp op een speelse manier taalachterstand aan. Voor
de studenten waren er blokspots, eerst in GC Colomba, later in de bibliotheek. De bibliotheek ging
weer normaal open, zij het met een beperkt aantal gelijktijdige bezoekers en met behoud van de
boekenpakketten via het afhaalsysteem.
Voor aanvragen voor evenementen door externen, gingen we na hoe die onder veilige omstandigheden
georganiseerd konden worden in plaats van ze te annuleren. Daarbij hielden we rekening met een haalbare
handhaving.
Welzijnshuis
Kortenberg Helpt is en blijft voor élke inwoner van onze gemeente het platform waar mensen elkaar vinden
die hulp nodig hebben en mensen die hulp willen bieden. We maakten dit initiatief extra bekend.
Tijdens de hittegolf deze zomer toverden we de ontmoetingsruimte van het Berkenhof om tot een
coronaveilige koele ruimte voor kwetsbare groepen.
Bovendien troffen we alle voorbereidingen en maatregelen om het dorpsrestaurant coronaveilig te
organiseren vanaf half oktober.
Om de twee weken organiseerden we een kleine activiteit voor bewoners van zorgflats, afgewisseld met
een grotere activiteit zoals een optreden of een BBQ. Uiteraard altijd coronaveilig.
Naast groepsactiviteiten is ook het individueel welzijn van de bewoners belangrijk. De woonassistent is
minstens een halve dag per week aanwezig in de serviceflats om te antwoorden op individuele vragen van
bewoners of om hen een hart onder de riem te steken.
Ondersteuning voor mensen met zorgnoden en mantelzorgers
De maatschappelijk werker mocht vanaf juli 2020 terug op huisbezoek om een BEL-score te maken.
Zo kunnen aanvragen voor de Vlaamse Zorgpremie en de Kortenbergse mantelzorgpremie weer
in orde gemaakt worden. Tijdens de huisbezoeken wordt er ook aan rechtenverkenning gedaan en
worden verschillende thuiszorgdiensten voorgesteld. Daarnaast worden de ondersteuningsacties voor
mantelzorgers, zoals een mantelzorgcafé, terug opgestart.
Verkoop mondmaskers via De Kapstok
De vrijwilligers van De Kapstok gingen aan de slag om mondmaskers te maken. Dit dankzij de schenking
van 50 meter stof vanuit de eerstelijnszone. De mondmaskers zijn te koop voor 1 euro. Zo kan iedereen
goedkoop mondmaskers kopen.
Aanmoediging vaccinatie tegen griep en pneumokokken
Om zoveel mogelijk mensen dit najaar uit de ziekenhuizen te houden, willen we specifieke doelgroepen
extra beschermen. De ouderen, bepaalde risicogroepen en zorgverleners worden gesensibiliseerd om
zich te laten inenten tegen de griep. Kortenberg wil ook tussenkomen in de kosten van vaccinatie tegen
pneumokokken. Op deze manier willen we de drempel verlagen en mensen maximaal stimuleren om zich te
laten vaccineren.
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Extra middelen voor kwetsbare doelgroepen
De coronacrisis raakt vele inwoners financieel. De overheid maakte middelen vrij en geeft de opdracht aan
de sociale dienst om die na sociaal en financieel onderzoek te verdelen onder de rechthebbenden. Die
middelen zetten we in op verschillende manieren:

Voedselhulp
Goed voor 3.756 euro subsidie in 2020. Hiermee bieden we gebruikers van voedselhulp een pakket
aan met beschermingsmateriaal: draagtassen, alcoholgel, mondmaskers, zakjes om de mondmaskers
in te bewaren, handzeep en zakdoekjes.

Algemene steun COVID-19
Een eerste deel van deze algemene steun is voor maatschappelijke dienstverlening en bedraagt
71.995 euro.
De premie kan gebruikt worden voor:
•

hulp bij huisvesting, inbegrepen de lasten, niet de huurwaarborg;

•

hulp bij energieverbruik en sociale en budgettaire begeleiding;

•

digitale ondersteuning om het online opstarten van procedures, sociale contacten en
onderwijsondersteuning te bevorderen;

•

psychosociale hulp om de kosten te dekken van erkende professionele hulpverleners bij huiselijk
geweld, angstproblemen en psychiatrische onrust;

•

hulp op het gebied van gezondheid;

•

hulp bij onbetaalde facturen door een beperking van de middelen;

•

het lenigen van andere levensnoodzakelijke behoeften;

•

steun in het kader van de strijd tegen kinderarmoede.

Premie van 50 euro
Elke leefloonbegunstigde, of begunstigde van een toelage equivalent aan het leefloon, krijgt
maandelijks een premie van 50 euro bovenop het leefloon, en dit tot en met 31 december 2020.
Het bedrag is momenteel geraamd op 27.000 euro.
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Verhoging van het terugbetalingspercentage van het leefloon
De overheid betaalt 15% van het leefloon meer terug. Dit geldt enkel voor nieuwe dossiers.
•

150.000 euro extra budget wordt voorzien voor de toename van het aantal leefloondossiers

•

120.000 euro raming van de verhoging van de subsidie door hogere toelage

Subsidies om het consumptiebudget van de kwetsbare doelgroep te ondersteunen
De Vlaamse Regering kent dit jaar een subsidie van 29.350 euro toe. Hiermee wil ze:
•
		
•

de koopkracht verhogen van huishoudens die door corona ernstig inkomensverlies leden
en die daardoor in nood zijn;
de getroffen lokale economie versterken.

Het lokaal bestuur werkt hier zelf regels voor uit. De Kortenbergse cadeaubonnen zullen hiervoor
ingezet worden. Een apart systeem zou immers stigmatisering van de doelgroep in de hand werken.

COVID-19-subsidie voor een armoedebeleid
In 2020 ontvangt Kortenberg 27.805,26 euro subsidie van de Vlaamse overheid om armoede aan te
pakken, veroorzaakt door de coronapandemie. Het lokaal bestuur werkt hier zelf regels voor uit.

Kortenberg wil een aanpak op maat van de verschillende leeftijdsgroepen. Jonge ouders krijgen
ondersteuning om kinderkansarmoede van bij de geboorte aan te pakken, via kraamzorg en
begeleiding. Voor kinderen is er materiaal zowel voor ontspanning als voor educatie (spel-,
knutsel-, sport-, vrijetijdsmateriaal, boeken en strips, digitaal materiaal, …). Ook voor hen bieden we
ondersteuning aan, zoals een Kubusklas en logopedielessen. Er komen ook acties om het
psychosociaal welzijn van alle leeftijdsgroepen te bevorderen.

De overheid steunt de bevolking rechtstreeks financieel, zoals via de verhoogde premie van het
groeipakket. We zorgen niet voor de verdeling van die middelen, maar sensibiliseren de bevolking om de
nodige aanvragen in te dienen.
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Onze inwoners proactief leiden naar de diensten van het Welzijnshuis
Via verschillende communicatiekanalen, zoals een flyer in de bus, doen we een oproep om het bezoek aan
het Welzijnshuis niet uit te stellen, ondanks de pandemie.

Extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen
•

Voedselbedeling blijft doorlopen
De voedselbedeling breidde haar aanbod uit met verse voedingswaren dankzij onze samenwerkingen
met grootwarenhuizen. Elke dinsdag kunnen personen die gekend zijn bij de sociale dienst hun pakket
in vooraf doorgegeven tijdssloten ophalen.

•

Sensibilisering rond coronamaatregelen
Op verschillende momenten brengen we kwetsbare doelgroepen op de hoogte van de
coronamaatregelen, onder andere met vereenvoudigde flyers met pictogrammen.

•

Kwetsbare gezinnen benaderen we proactief
We informeren ouders en kinderen over de mogelijkheden die Kortenberg biedt op het vlak van
ontspanning, informatie en hulp. Elke week ontvangen kwetsbare gezinnen informatie op papier gezien
ze digitaal moeilijk bereikbaar zijn. Er is telkens een thema aan gekoppeld zoals zomer, terug naar
school, opstart van de hobby’s, enzovoort.
Het Huis van het Kind bezorgde de laatste twee weken van de zomervakantie kwetsbare kinderen een
zomerpakket: een katoenen zak van het Huis van het Kind met speelgoed en educatief materiaal.
Iedereen verdient bescherming in deze moeilijke tijden. De doelgroep van de sociale dienst ontving een
pakket met beschermingsmateriaal: mondmaskers, alcoholgel, handzeep, …

•

Projectwerkers op stap
De projectwerkers van het Welzijnshuis zetten zelf de stap naar de doelgroep. Zij boden wekelijks
informatie en luisterden naar vragen. Via een samenwerking tussen FOD Financiën en de sociale dienst
was er extra ondersteuning bij het invullen van de belastingaangifte.

Financiering Deel II van dit Herstelplan
De gemeente trok 660.600 euro uit voor armoede-initiatieven, ondersteuning van externen en
verenigingen, veiligheid voor burgers en medewerkers, ondersteuning van kwetsbare gezinnen, aankoop
van thermoplasten voor fietsstraten, aankoop van een afsprakenmodule, extra materiaal voor de
uitleendienst ter ondersteuning van verenigingen en buurtfeesten/speelstraten, extra acties en aankopen in
het kader van de thuisvakantie en de aanpassing van de vakantiewerking, maatschappelijke dienstverlening,
de opstart van het project energiezuinige verlichting van trage wegen, …
De gemeente heeft 150.000 euro minder inkomsten door vrijstelling van reclamedrukwerk, het wegvallen
van de kermissen, minder marktdagen, geen zaalverhuur en vrijgestelde uitleendienst.
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Deel 3

Vol vertrouwen de
toekomst tegemoet
(vanaf 2021)

3. Zuurstof geven aan elke burger, elk bedrijf, elke vereniging

“Een ambitieus herstelplan helpt
corona de wereld niet uit, maar het
geeft wel iedereen van Kortenberg
een duw in de rug.”
Kortenberg terug een boost geven na corona, daar werken we als gemeentebestuur de volgende weken
hard aan. Als partner van verenigingen en de culturele sector begeleiden we hen naar extra middelen. 
Met communicatie- en marketingacties wijzen we consumenten de weg naar onze ondernemers. En met
Kortenberg Helpt en het Welzijnshuis zorgen we ervoor dat niemand uit de boot valt. 

3.1 We leggen de focus op een veilige en aangename omgeving dicht bij ‘uw kot’

Meer fietsstraten
Om eerst kinderen en later volwassenen te stimuleren om de fiets te nemen, werken we een
beloningssysteem uit. Ook de fietsinfrastructuur in Kortenberg nemen we onder handen. Zo breiden we het
aantal fietsstraten uit, stellen we belemmerde trage wegen open en voorzien we verlichting op trage wegen.

Politie HerKo
Ook in 2021 blijft onze politiezone waakzaam voor het coronavirus. De kans is groot dat er meerdere golven
komen, waardoor toezicht op de naleving van de maatregelen nodig blijft.
We hebben veel geleerd uit het werken op afspraak, waardoor we op 1 september 2020 vlot konden starten
met de ‘aangifte op afspraak’. Ook thuiswerk wordt verder onderzocht binnen het politiekorps.
In 2021 beginnen we aan de plannen van een wijkkantoor op de Leuvensesteenweg om de zichtbaarheid
van de politie te verbeteren en de politiediensten voor onze inwoners toegankelijker te maken. En
uiteraard blijven wij werken aan de uitvoering van ons Zonaal Veiligheidsplan, rekening houdend met de
veranderende realiteit.
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3.2 We leggen de focus op een aangepaste professionele dienstverlening
De gemeentediensten blijven sterk inzetten op en hard werken aan de realisatie van de acties in het
Meerjarenplan 2020-2025. Als in 2021 door het coronavirus acties moeten aangepast worden, zullen onze
diensten die meteen bijsturen.

3.3 We leggen de focus op ‘samen Kortenberg maken’
Welzijnshuis
Uitrollen van de buurtwerking in Groot Kortenberg
Er zijn voor elkaar, dat is wat telt in deze crisisperiode. De buurtwerking verder uitrollen om elkaar te helpen
staat op het programma van de dienst Gezondheid en Zorg.
We wachten niet tot de mensen naar ons komen, maar wij gaan naar de mensen
Het Welzijnshuis wil proactief naar mensen toestappen. Zo verlagen we drempels en zorgen we ervoor dat
iedereen de hulp en dienstverlening krijgt waar hij recht op heeft.

3.4 We leggen de focus op een veilige toekomst voor alle inwoners
Communicatie
De gemeentelijke communicatiedienst blijft alle inwoners informeren via alle beschikbare kanalen.
Onderwijs
De opgestarte acties vanaf september 2020 zetten we na positieve evaluatie verder in 2021.
Ondernemen
De actie ‘Stimuleren van de lokale economie’ uit het meerjarenplan wordt door de coronacrisis nog
actueler. We blijven ook in de toekomst onze lokale ondernemers steunen. De eindejaarsgids waarin lokale
ondernemers tijdens de feestdagen kunnen adverteren, en de tijdelijke terrassen op het openbaar domein,
kunnen na positieve evaluatie verder worden gezet in 2021. Ook blijven we ondernemers informeren via de
nieuwsbrief, website, netwerkmomenten en e-mail.
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Vrije tijd
Het coronareglement voor verenigingen zal in 2021 nog van toepassing zijn. Ook dan zullen ze
geconfronteerd worden met extra uitgaven en uitdagingen door de coronamaatregelen. Zo kunnen
verenigingen die zelf zomerkampen organiseren op extra financiële ondersteuning rekenen. Andere
financiële schade geleden door de coronacrisis, kan eveneens vergoed worden. Via dit reglement zal het
gemeentebestuur gemaakte onkosten (handgels, mobiele handwasbakken, mobiele wastafels, mobiele
wasbekkens, …) terugbetalen.
In 2021 zetten we meer duurzame acties (aankopen uitleendienst, picknickbanken, extra zomeractiviteiten
in eigen dorp, …) op voor inwoners en verenigingen. Dit steeds in overleg met de adviesraden.
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Welzijnshuis
Projectmatig werken
Voor zowel jong als oud uit de kwetsbare doelgroep is samenzijn belangrijk. Op die manier kunnen mensen
elkaar versterken. Via projectwerkers maken we hier in 2021 nog meer werk van.
Kwetsbare personen een stem geven
We willen kwetsbare doelgroepen in onze gemeente een klankbord bieden, zodat we nog beter kunnen
inspelen op hun noden.

Huis van het Kind Kortenberg
Het Huis van het Kind Kortenberg is er voor élk kind en élke opvoeder: deze ambitie willen we verder
uitrollen.
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Financiering Deel III van dit Herstelplan
De gemeente voorziet 135.500 euro voor onder andere extra aankopen voor de uitleendienst ter
ondersteuning van verenigingen, buurtfeesten/speelstraten, duurzame acties en aankopen in het kader van
de thuisvakantie.
Al deze acties vragen een financiële inspanning die niet begroot was. Bovendien loopt de gemeente
duizenden euro’s mis aan inkomsten door de coronacrisis. De positieve resultaten van de jaarrekening
2019 toonden aan dat er voldoende financiële ruimte is. Er zijn voldoende reserves opgebouwd om dit
herstelplan te realiseren. De uitvoering van alle voorgenomen acties in het meerjarenplan komt hierdoor dan
ook niet in het gedrang. De personenbelasting en de opcentiemen op onroerende voorheffing zullen ook
niet verhoogd worden en er zal geen ‘coronabelasting’ ingevoerd worden.

Tot slot
De verschillende overheden in ons land namen maatregelen om inwoners, handelaars en ondernemingen
extra zuurstof te geven tijdens de coronacrisis. Om ook op de lokale noden een antwoord te bieden,
werkte de gemeente Kortenberg dit herstelplan uit. We beseffen immers dat de coronacrisis voor heel
wat inwoners ook een financiële, sociale en economische impact heeft gehad.
Met dit ambitieuze herstelplan hopen we iedereen er opnieuw bovenop te krijgen. Dat is net ook de reden
waarom we in dit herstelplan veel aandacht besteden aan de meest kwetsbare inwoners, kinderen en
jongeren, de lokale economie en verenigingen.
Wij hopen van harte dat er snel een vaccin komt en we terug een normaal, gezond, warm en sociaal leven
kunnen opbouwen.
Samen komen we hier doorheen!
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