
Gemeente Zandhoven laat niemand in de kou staan tijdens 
de coronacrisis.

Het coronavirus heeft begin deze maand zijn intrede gemaakt in ons land. Vele maatregelen werden 
genomen door de federale overheden. Uiteindelijk werden vorige week de meest ingrijpende 
maatregelen genomen die op iedere inwoner van Zandhoven zijn of  haar leven een grootte impact zou 
hebben. Het was de taak van de lokale besturen om de federale maatregelen ook lokaal toe te passen 
en over te brengen naar zijn inwoners. 

Communicatie naar de inwoners toe - participatie en solidariteit: 
De gemeente Zandhoven is meteen met het volledige team gestart aan een duidelijke 
communicatie naar de burgers toe. De gemeente heeft alle informatie gebundeld op één centrale 
website die speciaal is opgezet om in te zetten tijdens crisissen. Op deze manier werd alle 
informatie gebundeld en continue geüpdatet. Verder zijn de standaard kanalen ingezet zoals de 
sociale media kanalen, de app en is er een e-mail verstuurd vanuit BE-Alert naar het volledige 
grondgebied van Zandhoven. Al snel werd er een lokaal infopunt opgericht. Hier konden inwoners 
met al hun vragen terecht via corona@zandhoven.be. 

Verder heeft de gemeente de communicatie ook op een creatieve manier proberen aanpakken. 
Zo is er een profielkader op Facebook aangemaakt om zo veel mogelijk coronavrijwilligers te 
verzamelen. Mensen kunnen het profielkader instellen en zo weten andere gebruikers dat ze 
op deze mensen beroep kunnen doen om bijvoorbeeld even naar de winkel te gaan, naar de 
apotheker te gaan of gewoon de hond uit te laten. 

Maar we gaan als gemeente nog een stapje verder met creatief communiceren. De gemeente 
heeft een sjabloon voorzien voor alle kinderen in Zandhoven en stelde de  vraag om een 
mooie tekening te maken voor de ouderen in onze gemeente. Zo ontvingen de ouderen een 
mooie tekening, maar het aller belangrijkste is dat het sjabloon voorzien was van 2 belangrijke 
boodschappen. Allereerst wat ouderen concreet moesten doen ingeval van ziekte of indien ze 
ziekteverschijnselen hadden. Ten tweede dat ze steeds kunnen bellen naar het gemeentehuis voor 
hulp, ondersteuning of gewoon voor een babbel. Twee vliegen in één klap. Ook hier werden onze 
vrijwilligers ingeschakeld om de tekeningen te bedelen. Het vrijwilligersnetwerk in Zandhoven 
werd al eerder ingezet om een brief gericht aan alle inwoners huis-aan-huis te bedelen op deze 
manier konden we jong en oud bereiken, informeren en warm maken om zich aan te bieden als 
vrijwilliger.

Ook samenwerken is belangrijk! Zo gaan we een samenwerking aan met onze lokale handelaren 
en vragen we hen om mee actief opzoek te gaan naar personen die onze hulp kunnen gebruiken 
en hen de nodige informatie te bezorgen van de ondersteunende diensten van de gemeente.

We zijn in Zandhoven zeer fier op de solidariteit die er leeft tussen de inwoners. We hebben reeds 
een 100-tal enthousiaste vrijwilligers klaarstaan. 

Heb je zelf hulp of ondersteuning nodig? Of heb je nood aan een babbel? Bel naar 03 410 16 20. 

 

Dienst Communicatie
03-410 16 69

communicatie@zandhoven.be
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De gevolgen van het coronavirus in Zandhoven: 
Gemeentelijke diensten en evenementen: 
Alle maatregelen van de overheid hebben een zeer grootte impact op ons dagelijks en sociaal 
leven, zo ook in Zandhoven. Als gevolg van de maatregelen werd de bibliotheek, het zwembad, 
het sportcomplex en het recyclagepark gesloten. Alle evenementen werden afgeschaft. Zo stond 
er op 24 maart een heus kick-off event gepland om ons nieuw mobiliteitsplan feestelijk op gang te 
trappen. 

Ook op de werking van de gemeentelijke diensten hadden deze maatregelen een impact. De 
loketten van het gemeentehuis werden gesloten. Er werd wel nog op afspraak gewerkt voor zeer 
dringende gevallen. Verder werden de burgers verder geholpen via mail en telefoon. 

Voor de afvalophaling in de gemeente Zandhoven is er voorlopig geen enkel probleem. Enkel de 
ophaling van het KGA-afval dat op 28 maart zou plaatsvinden, gaat niet door. Ook de maandmarkt 
van 31 maart werd geannuleerd. 

Voor meer info en updates van de impact van het coronavirus in Zandhoven: www.zandhoven.be 

De ondernemers en horeca: 
Iedereen wordt getroffen door de maatregelen maar vooral onze lokale ondernemingen, horeca en 
verenigingen leiden onder deze maatregelen. Daarom kan men op de website van de gemeente 
een lijst terugvinden van alle horecazaken in Zandhoven die maaltijden aanbieden voor levering 
aan huis of voor afhaling. 

Om onze ondernemers te steunen werden er steunmaatregelen genomen. Om de broodnodige 
zuurstof te voorzien aan onze horeca, ondernemingen en verenigingen beslisten we bovenop om 
een bedrag van 250.000 EUR extra vrij te maken.

• Iedere inwoner krijgt een KaZo! (geschenkcheque) ter waarde van 10 EUR.
     Dit geeft een injectie van 130.000 EUR aan onze plaatselijke ondernemers 
• De ingeruilde KaZo!’s kunnen dienen als tombola met als prijs een KaZo! Resto te gebruiken in 

onze plaatselijke horeca. (= extra stimulans horeca)
• Bovenop de Vlaamse premie voor bedrijven, die moesten sluiten, geven wij extra 500 EUR.
     We hebben 57 horecazaken en 92 ondernemingen.
• Onze verenigingen zijn ook getroffen door het annuleren van hun activiteiten. We onderzoeken 

de impact hiervan en bespreken met hen compenserende maatregelen



#### Einde persbericht ####

Noot voor de pers

Voor meer informatie kan je contact opnemen met 
Iris Van Cutsem | Dienst Noodplanning | 03 410 16 37 | iris.vancutsem@zandhoven.be 
Rani Verschueren | Dienst Communicatie | 03 410 16 69 | communicatie@zandhoven.be 

Extra beelden 

Deze beelden mogen gebruikt worden om uw artikel verder aan te vullen. 
Beelden kunnen gedownload worden. Klik hier! 
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https://www.zandhoven.be/beleid-en-bestuur/diensten/communicatie/pers/

