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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 2 juli. 

Havik houdt een 
oogje in het zeil
Destelbergen-Heusden stapte samen 
met de buurgemeenten mee in het 
project Havik, een cameraschild van de 
politiezone om overlast, diefstallen en 
verdachte handelingen sneller en beter aan 
te pakken.

De uitrol van dat project loopt over ver-
schillende jaren. De politiezone investeert 
1,9 miljoen euro om een grondgebied 
van zo’n 120 vierkante kilometer en 600 

kilometer wegennet veilig te houden. We 
zetten verschillende soorten camera’s in: 
•  ANPR-camera’s: om verdachte en/of 

geseinde voertuigen te detecteren via 
automatische nummerplaatherkenning

•  Overlastcamera’s: om fietsdiefstallen, 
sluikstorten of vandalisme te registreren

•  Overwakingscamera’s: om bijvoorbeeld 
een dorpsplein of andere plekken  
permanent in het oog te houden

Veiligheid en leefbaarheid
In de tweede week van juni startte het 
project Havik met de plaatsing van de  
eerste overlastcamera’s in alle gemeenten 
van onze politiezone. De N-VA is verheugd 
dat we het onveiligheidsgevoel bij onze 
inwoners al een beetje kunnen wegwerken. 
Veiligheid en leefbaarheid zijn voor ons 
van prioritair belang. Ook voor u? 

We steunen onze lokale economie (p. 3)Zorgen voor onze senioren (p. 2)

“De markt zal de lokale handelaars ten 
goede komen en voor een heropleving 
van het dorpsleven zorgen.”

Wim Raman 
Schepen van Lokale Economie

Dorpsplein wordt  
wekelijks marktplein 
Op maandag 31 augustus start de wekelijkse markt op het 
Dorpsplein in Heusden. Daarmee realiseert de huidige bestuurs-
ploeg alweer een onderdeel van haar bestuursakkoord.

Onze eerste schepen en initiatiefnemer Wim Raman, bevoegd 
voor onder andere Lokale Economie en Feestelijkheden, legt uit: 
“Na enkele maanden van voorbereiding kijken we uit naar het 
moment waarop onze inwoners naar de markt kunnen gaan. 
De bezoekers zullen er een mooie mix vinden van voeding en 
niet-voeding. We zijn ervan overtuigd dat de markt de lokale 
handelaars ten goede komt en voor een heropleving van het 
dorpsleven zorgt.” De markt start om 10 uur en eindigt om  
17 uur. 

Proefperiode
We beschouwen de resterende maanden van dit jaar als een 
proefperiode. Indien nodig wordt er bijgestuurd om vanaf  
2021 alles in een definitieve plooi te leggen. “Om de verkeers- 
afwikkeling en de mogelijke parkeeroverlast tot een minimum  
te beperken zijn er enkele initiatieven in voorbereiding die we 
binnenkort zullen aankondigen”, voegt onze schepen er nog  
aan toe.
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Woonzorgcentrum  
Kouterhof deelt in  
coronaklappen
Eind maart werd het woonzorgcentrum Kouterhof spijtig 
genoeg getroffen door coronabesmettingen. “Samen met de 
burgemeester stond ik twee keer per week in nauw contact 
met Zorgband Leie & Schelde, de directie en de hoofdverple-
ging van het woonzorgcentrum. We bekeken de gezondheids-
toestand van de bewoners en bepaalden hoe de gemeente kon 
ondersteunen, bijvoorbeeld door voldoende beschermings- 
materiaal te voorzien”, zegt schepen Eva Rombaut.

Midden april werden alle bewoners en personeelsleden getest 
op het coronavirus. Van de 194 testen waren er 25 bewoners 
en 15 personeelsleden positief. Er werden twee cohortafdelin-
gen opgericht om de verspreiding tegen te gaan. Het personeel 
werd bijgestaan door drie huisartsen in opleiding en kreeg 
extra verpleegkundige ondersteuning. Spijtig genoeg moesten we 
afscheid nemen van 18 bewoners waarvan er vijf coronagerelateerd 
waren. We wensen onze steun aan de families te betuigen. Van de 

personeelsleden die positief testten zijn ondertussen alle collega’s 
opnieuw aan de slag. Eind mei keerde de rust enigszins weer. 
De cohortafdeling werd stopgezet maar voorzichtigheid is nog 
steeds geboden.

Heropstart
Op 25 mei is het dagverzorgingscentrum weer van start gegaan. De 
daggasten waren gelukkig om na lange tijd weer te mogen keren. 
Velen onder hen hadden geen netwerk om op terug te vallen 
tijdens de moeilijke en strenge coronaperiode. Begin juni werd 
heropgestart met nieuwe opnames in het woonzorgcentrum. 
Vanaf 10 juni is bezoek op weekdagen door twee personen  
toegestaan. Ook de cafétaria opende voor de bewoners en 
bezoekers opnieuw de deuren. Op 15 juni opende het sociaal 
restaurant De Reinaert opnieuw de deuren voor een beperkt 
aantal mensen. Door de sociale afstandsregels kan nog niet op 
volle capaciteit worden gewerkt. Het is alvast een eerste stap om 
bepaalde mensen uit hun isolement te halen.

Eva Rombaut
Schepen van Sociale Zaken

We dragen zorg voor het welzijn van onze senioren
Tijdens de coronacrisis namen we verschillende initiatieven om onze oudere bevolking te ondersteunen:

•  Burenhulpkaartje waarbij buren aangeven dat ze beschikbaar zijn om hulp te bieden.
•  Affiche 80-plusser waarbij ouderen aanduiden dat er hulp nodig is bij 

boodschappen, post en verzorging van dieren.
•  Speciale boodschappendienst van de mobiliteitsdienst.
•  Ons telefoonnummer 0800 9070 5 waar mensen terecht kunnen voor een 

vraag over corona of voor een babbel.
•  Eerstelijnspsychologe waar 65-plussers terecht kunnen voor laagdrempelige en 

toegankelijke psychologische hulp bij gevoelens van eenzaamheid of stress.
•  De Zorgbandmedewerkers belden meermaals met alle deelnemers van 

activiteiten van het lokale dienstencentrum De Reinaert met de vraag naar 
het welbevinden en of er hulp nodig is.

•  Onze dienst Welzijn van het Sociaal Huis belde naar ongeveer duizend 
80-plussers.

Schepen van Senioren Wim Raman en schepen van Sociale Zaken en Welzijn Eva Rombaut zijn trots op die mooie en  
deugddoende realisaties.

Groen licht voor speelpleinwerking
Joepie! Begin juni kregen we een ‘go’ om deze zomer de speelpleinwerking Tureluur, de activiteiten van  
Artyshock en de peuterkampen te laten doorgaan. We namen de uitgebreide draaiboeken door en deelden de 
diverse locaties in zodat we de bubbels van 50 personen respecteren.

“We bestelden heel wat bijkomende zaken zodat alles vlot en vooral veilig kan verlopen. Zo kunnen de kinderen tijdens de  
zomervakantie zorgeloos spelen en ravotten. We plannen zelfs twee extra speelpleinweken om aan de vraag tegemoet te  
komen aangezien veel gezinnen hun reisplannen bijsturen”, deelt schepen van Jeugd Eva Rombaut mee.
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Vermijd onnodig  
waterverbruik
De voorbije maanden was er een uitzonderlijke droogte-
periode. Het grondwater staat zeer laag. Er is een verbod 
om water uit de waterloop te onttrekken. Landbouwers 
kreunen onder de droogte.

Het gemeentebestuur zet sterk in op waterbesparende maat-
regelen. We verplichten eigenaars en aannemers, als ze bij 
bouwwerken lozen in de riool, om opgepompd grondwater 
ter beschikking te stellen van de buurt.

“Maar ook de gemeentelijke diensten staan intussen niet stil”, 
zegt schepen Renaat De Sutter. “We leggen de laatste hand 
aan de installatie van 13 regenwaterputten op de site van de 
technische dienst kwartier Beervelde. Zo geven we zelf maxi-
maal het voorbeeld van hergebruik van regenwater.”

Na de zomer starten we met een klimaatadaptatieplan. We  
denken na hoe we onnodige verharding kunnen vervangen 
door zones met groen waar water kan worden geïnfil- 
treerd in de bodem. “We roepen iedereen op om onnodig  
waterverbruik te vermijden, ook al staat het gazon dan 
 een tijdje niet mooi groen”, besluit de schepen.

Renaat De Sutter
Schepen van Ruimtelijke Ordening

Wat doen we voor de jeugd?
Schepen van Jeugd Eva Rombaut is blij met de verwezenlijkingen van de voorbije 
weken en maanden. Uitgebreide info vindt u op onze website destelbergen.n-va.be.

•  Zomerse doeboekjes voor alle kinderen tussen 6 en 12 jaar en pretpakketten voor 
kwetsbare gezinnen.

•  Op zoek naar een nieuwe speelplek? De tuin van Villa Tuur zet de deuren open voor 
kinderen jonger dan 12 jaar.

•  Digitale huisbezoeken voor huistaak- en gezinsondersteuning met vzw Kompanjon.
•  Oproep: Boek aan Huis zoekt vrijwilligers.
•  Digitaal loket brengt kinderopvang dichterbij.

We steunen onze  
lokale economie
Enkele weken na de lockdown richtten we op voor-
stel van schepen Wim Raman een werkgroep lokale 
economie op. Het was de bedoeling om in overleg 
met de gemeentelijke veiligheidscel kort op de bal te 
spelen in de onzekere weken die zouden volgen.

We verspreidden nieuwsbrieven en boden de gemeente-
lijke webstek aan om de dienstverlening en openings- 
uren van de handelaars kenbaar te maken. Onze dien-
sten belden de handelszaken op om te luisteren of alles 
duidelijk was voor een heropening en of er nog hulp 
nodig was.

Financiële tegemoetkomingen
We verschuiven de bedrijfsbelasting naar het einde 
van het jaar. Concessiehouders en ambulante hande-
laars werden voor de periode van 15 maart tot 10 juni 
vrijgesteld van retributie. We ondersteunden ook het 
initiatief van de middenstandsverenigingen die op een 
creatieve manier de heropstart van de lokale handel 
onder de aandacht brachten.

“Het afschaffen van terrasbelastingen of de belasting 
op drijfkracht zoals in onze buurgemeenten het geval 
was, is in onze gemeente niet mogelijk omdat dergelijke 
belastingen eenvoudigweg niet meer bestaan. Daar-
voor heb ik jarenlang vanuit de oppositie geijverd”, 
stelt schepen Raman. “Momenteel werken we aan een 
relanceplan waarvan de resultaten worden verwacht 
tegen het einde van de zomervakantie”, vult de schepen 
nog aan.

Wim Raman
Schepen van Lokale Economie
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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

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.”

Jan Jambon
Minister-president

1,5m

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.

Vlaamse veerkracht


