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Beste Zandhovenaar,

De eerste stappen richting ‘normale’ wereld werden gezet. Veel zal nu van ons eigen gedrag en van 
onze burgerzin afhangen. Maar stap voor stap overwinnen we het virus. 

We zijn fier op jullie. De door de regering genomen maatregelen waren niet simpel. Onze 
maatschappij, onze gewoonten, ons sociaal leven veranderden van de éne dag op de andere.
Maar dank zij jullie discipline en verantwoordelijkheidszin gaan we er wel komen. Bedankt aan ieder 
van u.

We willen alle mensen die onze maatschappij ondertussen recht hielden extra danken. 
Uiteraard de hele medische sector, maar ook onze leerkrachten en directies, de afvalophalers, 
de postbodes en pakjesbezorgers, de mensen in de kinderopvang, onze veiligheidsmensen, het 
gemeentepersoneel, …. 
Enfin, iedereen die zijn steen bijdroeg.

Een speciale dank gaat naar aan onze vele vrijwilligers. Geweldig om te zien dat solidariteit leeft in 
Zandhoven.

Politici hebben nogal eens de neiging mekaar in de haren te vliegen. 
Wellicht overal, maar niet in Zandhoven. Niet in tijden van grote crisis. 
Daar is Zandhoven uniek in. 

Alle politieke partijen die in de gemeenteraad zetelen, sloegen de handen in elkaar en werkten  
samen aan dit document. We bespraken samen welke steunmaatregelen noodzakelijk, maar ook 
betaalbaar zijn. We willen de zware gevolgen van deze coronacrisis voor onze bedrijven, onze 
verenigingen en onze burgers verzachten. Vandaar vele acties, mooi gebundeld in deze infokrant.

Een bijzondere dank aan de vertegenwoordigers van de politieke fracties voor de zeer constructieve 
vergaderingen. Dit mag als voorbeeld gesteld worden in vele andere gemeenten.

Samen zorgen we voor een ‘Warm Zandhoven’. Samen komen we er door. 
Nu nog even volhouden!!! Yes, we can!!!

                       Jordi De Vlam.

                       Mieke De Moor en Paul Stulens.

                       Marijke Lambrechts, Ward Peeters, Paul Nagels, Monique Suls, Tom Van Bergen en      
                       Oliver Vertruyen. 
                       

                       Betty Bossaerts, Joris Geens, Paula Henderickx, Jelle Lauwereys, Mieke Maes, Jef  
                       Oorts, May Peeters, Hans Soetemans, Luc Van Hove, Maria Van Rompaey, Steven 
                       Van Staeyen, Dirk Vercammen, Luc Verelst en Rudy Willems.                     



Zandhoven: een warme gemeente  

Wij trachten correcte informatie te geven aan al onze inwoners en tevens hulp te bieden aan 
bedrijven, scholen en verenigingen. De communicatiemiddelen die wij als gemeente hiervoor 
inschakelen zijn: 

- via www.zandhoven.be/corona
- via corona@zandhoven.be
- via mail
- via de Zandhoven App
- via Facebook, Instagram en Twitter 

Via deze kanalen worden de inwoners, de bedrijven en de verenigingen op de hoogte gehouden.  
Maar ook aan de inwoners die niet over  digitale middelen beschikken, wordt gedacht; door onze 
vrijwilligers worden brieven huis aan huis bedeeld. 

In een crisistijd is het leven niet zoals anders: geen handen geven, geen bezoek aan de 
grootouders, geen feestjes of evenementen,... We moeten ervoor zorgen dat niemand vergeten 
wordt. Gelukkig leven we in een warme gemeente waar mensen nog bezorgd zijn om elkaar.

We hebben een geweldig netwerk van vrijwilligers opgebouwd. Hartverwarmend wat mensen voor 
elkaar doen in tijden van crisis. Geweldig! Bedankt aan alle vrijwilligers!

We organiseerden ook een massale belmarathon, meer dan 650 inwoners boven de 80 jaar 
werden persoonlijk opgebeld. Er werd geïnformeerd of alles goed ging en of er hulp nodig was. 
Onze senioren apprecieerden dit initiatief ten zeerste, meer zelfs; ze gaven aan dat dit in de 
toekomst nog mag gebeuren. 

Ook de medewerkers op het gemeentehuis helpen u graag persoonlijk verder met al uw vragen 
over de coronamaatregelen, aanvragen van premies, mondmaskers,…

Financiële kopzorgen door de
coronacrisis?
 
Heb je door de coronacrisis financiële problemen, wacht niet te lang! 
Onze sociale dienst staat klaar om je te ondersteunen tijdens deze 
periode. 

Voor advies, bemiddeling en waar nodig extra ondersteuning kan je 
contact opnemen met onze sociale dienst via 03 410 16 20 of 
socialedienst@zandhoven.be. 

Info: dienst Onthaal 
03 410 16 20 
corona@zandhoven.be 
www.zandhoven.be/corona



Voor onze inwoners: verbindende initiatieven

Af en toe loopt u de muren op in uw kot. U wilt buiten, u wilt “iets” doen. Onze verschillende 
diensten (cultuur, sport, jeugd, bib,…) zullen zorgen voor 2 nieuwe initiatieven per week om zo 
toch voldoende alternatieve activiteiten te voorzien tijdens de lockdown. Deze initiatieven worden 
kenbaar gemaakt op onze website en via de sociale media kanalen van de gemeente. 

We organiseerden reeds: berenwandelingen, paaszoektocht , tekeningen maken voor onze 
ouderen, sporttips door onze sportdienst,...

Tip van de sluier: 
- huidige wandelroutes aanbevelen 
- promotie kunstwedstrijden
- kooktips
- wandel proper actie
- promotie fit-o-meter
- promotie Liberation route en andere fietsroutes
- digitale voorleesmomenten uit de bib 
- en nog zoveel meer...

Info cultuur & toerisme : Stefanie Van Egdom 
03 410 16 43 - stefanie.vanegdom@zandhoven.be  

Info sport & jeugd: Christel Goormans
03 410 16 65 - christel.goormans@zandhoven.be 
www.zandhoven.be/corona



Elke inwoner van jong tot oud krijgt GRATIS 
één herbruikbaar mondmasker van de 
gemeente. Deze maskers voldoen aan de 
veiligheidsvoorschriften van de overheid. 
Belangrijk: hier moeten geen filters ingestoken 
worden. 

De mondmaskers worden bij u thuis bezorgd. 
Vermoedelijk rond 20 mei, maar dit is 
afhankelijk van de leverancier. Zodra de 
mondmaskers toekomen communiceren we dit 
meteen.

We bestelden 20.000 maskers en hebben 
dus een reserve van 7.000 stuks. Deze kan u 
kopen aan 1,5 euro/stuk aan de balie in het 
gemeentehuis. Let op! Zolang de voorraad strekt 
en maximum 5 stuks per aankoop.

Mondmaskers zijn sinds 4 mei verplicht op het 
openbaar vervoer of plaatsen waar de 1,5 meter 
afstand niet kan gegarandeerd worden.

En de zelfgemaakte stoffen mondmaskers? 
Vele vlijtige naai(st)ers zorgen voor een grote 
voorraad zelfgemaakte stoffen mondmaskers.
U kan deze aan de balie in het gemeentehuis 
kopen aan 1,5 euro/ stuk. Ter ondersteuning 
van de verenigingen betalen wij per masker 
1,5 euro aan een lokale vereniging of een lokaal 
goed doel. 

  

Voor onze inwoners: mondmaskers

Veel mensen maken reeds zelf 
mondmaskers, waarvoor dank! Wij willen 
deze initiatieven verder ondersteunen 
door een gemeentelijk verdeelpunt in te 
richten.

Maak zo veel mogelijk mondmaskers en 
bezorg je creaties aan ons.
Het patroon kan je terugvinden op 
www.maakjemondmasker.be. Wij 
willen jullie logistiek ondersteunen en 
zorgen voor voldoende stof en linten.

Je kan steeds met je vragen terecht bij de 
dienst Onthaal via 03 410 16 20. 

Inschrijven kan via: www.zandhoven.be/
inschrijvingen of via 03 410 16 20.

Oproep: maak mee 
mondmaskers!

Info: Iris Van Cutsem 
03 410 16 37 
mondmaskers@zandhoven.be 
www.zandhoven.be/corona



Elke inwoner (van pasgeboren tot 108 jaar) krijgt 1 Kereuzze KaZo ter waarde van 10 euro. 
Omdat vele winkels verplicht hun deuren moesten sluiten, pompen we met deze actie 130.000 
euro in onze lokale handel. Lokaal kopen blijft belangrijk. Onze handelaars zullen het goed kunnen 
gebruiken. #steunlokaal

Wat is een ‘Kereuzze KaZo’?
Het is een betaalmiddel waarmee je bij elke Zandhovense middenstander kan betalen; als u deze 
cheque besteedt, maakt u tevens kans om een HoReCa KaZo ter waarde van 50 euro te winnen! 

Hoe en wanneer krijgen jullie deze cheques? 
Ze worden bij u thuis bezorgd vanaf het moment dat restaurants en café’s terug open mogen 
gaan. 

Hoelang blijven deze cheques geldig? 
3 maanden na uitgifte.

Voor onze inwoners: Kereuzze KaZo!

Wat is een HoReCa KaZo?
Een HoReCa KaZo is een cheque ter waarde van 50 euro die alleen te gebruiken is in de 
plaatselijke horeca. Onze restaurants, eetgelegenheden en cafés werden bijzonder zwaar getroffen 
door de crisis: hierdoor geven we hen extra steun. 

Hoe en wanneer krijgen jullie deze cheques? 
Nadat u met de Kereuzze KaZo bij uw middenstander betaald hebt, int deze handelaar de cheques 
bij de gemeente. Uit deze cheques trekt een onschuldige kinderhand 100 cheques die via de 
unieke code gelinkt zijn met een adres, waarna de winnaars een HoReCa KaZo ter waarde van 
50 euro zullen ontvangen.

Hoelang blijven deze cheques geldig? 
3 maanden na uitgifte.

Voor onze inwoners: HoReCa KaZo!

Info: Kristel Lembrechts
03 410 16 53
ondernemen@zandhoven.be
www.zandhoven.be/corona 



Onze lokale ondernemers werden zwaar getroffen door de coronacrisis.
Om hen te ondersteunen kunnen zij beroep doen op een gemeentelijke hinder- en 
compensatiepremie. Deze premie geldt voor ondernemers wiens uitbatingszetel in Zandhoven 
gevestigd is én waarvan de activiteiten in hoofdzaak in Zandhoven plaatsvinden.

Voorwaarden: 
U hebt recht op de Vlaamse hinder- of Vlaamse compensatiepremie én Vlaio heeft u deze premie 
uitbetaald.

Gemeentelijke premie: 
- 500 euro indien u van Vlaio  4.000 euro ontving als Corona hinderpremie
- 375 euro indien u van Vlaio  3.000 euro ontving als Corona compensatiepremie
- 190 euro indien u van Vlaio  1.500 euro ontving als Corona compensatiepremie
 
Hoe de gemeentelijke premie aanvragen?  
Via een online webformulier op www.zandhoven.be met het bewijs van goedkeuring door Vlaio + 
kopij van bankrekeninguittreksel als bewijs van storting door Vlaio.

Ten laatste aanvragen vóór 1 oktober 2020!

Voor onze bedrijven: Zandhovense hinder- en
compensatiepremie

Info: Kristel Lembrechts 
03 410 16 53 
ondernemen@zandhoven.be 
www.zandhoven.be/corona

Tip voor onze winkeliers

Op onze website kan u een affiche downloaden om op te hangen in uw winkel 
met alle coronamaatregelen. Ook is er een affiche waarop u het maximaal 
aantal klanten kan op aanduiden. Let op 1 klant per 10m² voor maximaal 30 
minuten! 

www.zandhoven.be/ondernemen of scan de QR-code 



De lokale kinderopvanginitiatieven die hun opvang in Zandhoven organiseren kunnen beroep doen 
op een gemeentelijke premie. 

Voorwaarden: 
U hebt recht op de Vlaamse subsidie voor de kinderopvang en u heeft deze premie reeds 
ontvangen. 

Gemeentelijke premie: 
250 euro indien u van de Vlaamse overheid een premie heeft ontvangen.  

Hoe aanvragen?  
Via een online webformulier op www.zandhoven.be met bewijs van goedkeuring + kopij van 
bankrekeninguittreksel als bewijs van storting.

Ten laatste aanvragen vóór 1 oktober 2020!

Voor onze kinderopvanginitiatieven: Zandhovense hinder- en 
compensatiepremie.



Door de coronacrisis hebben vele verenigingen kosten gemaakt voor evenementen die afgelast zijn 
en die men niet kan recupereren. Als gemeente ondersteunen wij de erkende verenigingen met 
woord en daad. 

Hoe? 
 - Kwijtschelding huur gemeentelijke infrastructuur wanneer evenement niet kan doorgaan. 

(= automatisch)
-  Uitstel van betaling voor de erfpachten aan de gemeente.  
-  Annulatiekosten die men moet maken voor evenementen ingevolge de coronamaatregelen zullen  
   onder voorwaarden door de gemeente gedragen worden.
   
 Voorwaarden:
- Men moet tijdig de nodige inspanning doen om het event af te lassen.
- Men kan zich niet beroepen op een contractuele overmachtsclausule.
- Het dossier moet steeds worden toegelicht en gemotiveerd aan het schepencollege. 

Voor onze verenigingen: steunmaatregelen

Info: Stefanie Van Egdom
03 410 16 43 
stefanie.vanegdom@zandhoven.be 
www.zandhoven.be/corona

AFGELAST



Door het wegvallen van activiteiten zijn er minder inkomsten, die vaak cruciaal zijn voor de 
werking of het voortbestaan van de verenigingen. 

Om de verenigingen extra zuurstof en de nodige cash flow te bezorgen hebben we de 
‘coronabonds’ opgericht. Met dit initiatief willen we verenigingen ondersteunen om deze moeilijke 
periode te overbruggen.

Wat?
- Zandhoven Coronabonds:een renteloze lening zodat eventuele vaste kosten kunnen gefinancierd   
  worden tot op het moment dat de werking terug kan opgestart worden en er opnieuw  
  evenementen kunnen georganiseerd worden.
- Voor een termijn van maximaal 24 maanden en een maximum bedrag van 7.500 euro.
- Het dossier moet steeds worden toegelicht en gemotiveerd aan het schepencollege. 

Aanvragen kan tot eind 2020! 

Voor onze verenigingen: Zandhovense Coronabonds

Info: Christel Goormans 
03 410 16 65
christel.goormans@zandhoven.be 
www.zandhoven.be/corona

Gemeentelijke evenementen 

Alle gemeentelijke evenementen zijn al geannuleerd tot 30 juni 2020! 



Kan jij naaien en wil je graag jouw lokale vereniging, club of lokaal goed doel steunen? 
Dat kan! Maak zoveel mogelijk mondmaskers! Het patroon kan je downloaden via 
www.maakjemondmasker.be. De gemaakte maskers kan men aan het onthaal van het 
gemeentehuis deponeren. De opbrengst van de verkoop gaat naar jouw gekozen vereniging of 
club. 

Aankopen: 
Deze zelfgemaakte stoffen mondmaskers kunnen door onze inwoners aangekocht worden aan de 
balie van het gemeentehuis aan 1,5 euro/stuk. Per masker betalen wij 1,5 euro aan een lokale 
vereniging of een lokaal goed doel.

De gemeente zal de verschillende verenigingen nog apart contacteren om de leden te informeren 
en aan te zetten om mee mondmaskers te maken ten voordele van hun club, vereniging of lokaal 
goed doel.

Voor onze verenigingen: mondmaskers

Info: dienst Onthaal
03 410 16 20 
info@zandhoven.be
www.zandhoven.be/corona 



Heropening gemeentehuis, bibliotheek en sportcomplex
Om de verdere verspreiding van het Covid-19 virus te beperken, sloten we vanaf woensdag 
18 maart de loketten van het gemeentehuis en sporthal. 
We bleven telefonisch en per mail bereikbaar en werkten op afspraak voor dringende zaken. Op die 
manier zijn we erin geslaagd onze dienstverlening te blijven garanderen.

Vanaf 18 mei gaan we een nieuwe fase in. Hieronder vind je de aangepaste dienstverlening:

Gemeentehuis - welkom op afspraak!
Vanaf 18 mei 2020 breiden we onze dienstverlening terug uit en kan je ook voor niet-dringende 
zaken op afspraak bij ons terecht tijdens de normale openingsuren. Uiteraard zullen hierbij 
de noodzakelijke maatregelen en adviezen aangaande de coronacrisis strikt moeten worden 
nageleefd. De gezondheid van inwoners en personeel blijft van primordiaal belang. 

Om een afspraak te maken, kan u ons bereiken via de onderstaande kanalen: 

Onthaal                                    
Sport & jeugd                   
Dienst Omgeving                       
Cultuur & toerisme                            
Sociale dienst                           
Dienst Burgerzaken                   

Bibliotheek
De bibliotheek in Zandhoven blijft gesloten zowel op weekdagen als in het weekend. Maar indien 
je boeken wilt ontlenen, kan je reserveren via 03 484 54 45 of bibliotheek@zandhoven.be. Je kan 
de boeken ophalen na afspraak in de bibliotheek van Zandhoven. Het inleveren van boeken doe je 
enkel in de inleverschuif in Zandhoven, Pulle of Pulderbos.

Sportcomplex
Sportcomplex Het Veld blijft gesloten maar je kan wel een padel- en/of tennisterrein reserveren. 
Het personeel in de sporthal is ‘s avonds en in het weekend enkel aanwezig op basis van de op 
voorhand gemaakte reservaties. Daarom is het belangrijk je aanvragen voor een padel- en of 
tennisterrein tijdig aan ons door te geven tijdens de kantooruren.
Reserveren doe je via:
• Mail naar sport@zandhoven.be
• Telefoon naar 03/410 16 65 (tijdens kantooruren) en 03/410 16 66 (enkel bereikbaar bij 
   aanwezigheid zaalwachter ’s avonds en in het weekend)

Betaling van je padel- of tennisterrein kan enkel via bancontact.

Recyclagepark
Het recyclagepark is geopend volgens de normale zomerregeling.

info@zandhoven.be               
sport@zandhoven.be                   
ro@zandhoven.be                      
toerisme@zandhoven.be               
socialedienst@zandhoven.be       
burgerzaken@zandhoven.be       

03 410 16 20
03 410 16 65
03 410 16 32
03 410 16 43
03 410 16 20
03 410 16 51      


