
#WIJ
ZIJN

HEUSDEN
ZOLDER

#vanhtotz #samentegencorona



2 

#
W

IJ
Z

IJ
N

H
EU

S
D

EN
Z

O
LD

ER

#WIJZIJNHEUSDENZOLDER

De coronacrisis hield Heusden-Zolder de afgelopen maanden stevig in haar greep. De ingrijpende 

maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad hadden (en hebben) enorme gevolgen voor 

onze lokale economie, gezinnen, welzijn, vrije bewegingsruimte en de handhaving ervan. 

Met het relanceplan #WIJZIJNHEUSDENZOLDER wil het lokaal bestuur de motor van onze 

gemeente weer op goed toerental brengen. Dit plan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de 

gemeenteraad van donderdag 25 juni.

Het college van burgemeester en schepenen werkte met het managementteam nauw samen aan 

een sociaaleconomisch relanceplan, ter voorbereiding op het leven na corona en om de economische 

terugslag binnen onze gemeente een halt toe te roepen.

Als lokaal bestuur kunnen we de economische gevolgen, zoals het omzetverlies of toekomstige 

gedragswijzigingen van de consument (onlineverkoop, bestedingsgedrag …) niet alleen aanpakken. 

Onze strategie bestaat uit informeren, inzetten op maximale gemeentelijke dienstverlening en het 

meest gunstige kader creëren om onze samenleving en economie alle kansen te geven. 

Als lokaal bestuur hebben we gekozen voor een brede waaier van actiepunten, om zo een zo groot 

mogelijk draagvlak te creëren. Het heeft als opdracht om de impact van de crisis op korte termijn 

aan te pakken.  

We leggen de focus op 4 domeinen:

• Lokale economie

• Samen-leven 

• Welzijn in Heusden-Zolder

• Communicatie 

Elk domein vertaalt zich in diverse acties en initiatieven en zijn uiteraard aanvullende op reeds 

genomen of bestaande acties.
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1. Lokale economie

Vele van deze gekozen maatregelen zijn bedoeld als hefboom, waardoor er in totaal meer 

geïnvesteerd zal worden dan we zelf als lokaal bestuur op tafel leggen. Dankzij verstandige ingrepen 

met een relatief lage kost, kunnen we een brede waaier aan ondersteunende maatregelen nemen, 

waarmee Heusden-Zolder en haar inwoners sterker uit deze crisis zullen komen. Sommige acties 

werden reeds ondernomen maar worden aangevuld:

1.1 Stickeractie #ikkooplokaal en prijzenactie

Deze actie loopt sinds de heropening van de handelszaken en koppelt een actie om lokaal te kopen 

met een leuke prijzenactie.  Op die manier leiden we onze inwoners naar lokale handelaars en 

creëren we een levendige sfeer in onze winkelcentra.

1.2  Geschenkbonnen

Met deze kortingsbonnen kunnen we ieder gezin én de lokale handelaars een mooie ondersteuning 

geven. De geschenkbon is te besteden in lokale handel en/of horeca die verplicht hun deuren sloten. 

(wedkantoren en massagesalons zijn sowieso uitgesloten van deze kortingsbonnen). Deze bonnen 

kunnen dus NIET ingewisseld worden bij handelaars die vanaf begin van de maatregelen open 

konden blijven.

-  Handel: geschenkbon van €10 ( 2 x €5) per gezin, met minimum aankoopverplichting van €20 per 

bon van €5 

-  Horeca: geschenkbon van €10 ( 2 x €5)  per gezin, met minimum aankoopverplichting van €10 

per bon van €5

We communiceren een overzicht van deelnemende lokale handelaars via onze gemeentelijke kanalen.

Te gebruiken bij aankoopbedrag van minimum € 20
#shoppen #laatjegaan #vanhtotz

€ 5 geschenkbon 00001

•	 Te gebruiken bij aankoopbedrag van minimum € 20
•	Deze bon is geldig van 15 juli t.e.m. 15 oktober 2020

€ 5 geschenkbon 00002

•	 Te gebruiken bij aankoopbedrag van minimum € 20
•	Deze bon is geldig van 15 juli t.e.m. 15 oktober 2020

€ 5 horecabon 00003

•	 Te gebruiken bij aankoopbedrag van minimum € 10
•	Deze bon is geldig van 15 juli t.e.m. 15 oktober 2020

€ 5 horecabon 00004

•	 Te gebruiken bij aankoopbedrag van minimum € 10
•	Deze bon is geldig van 15 juli t.e.m. 15 oktober 2020

Te gebruiken bij aankoopbedrag van minimum € 10
#laathetsmaken #santé #vanhtotz

Deze bonnen zijn geldig van 15 juli t.e.m. 15 oktober 2020
Meer info over deelnemende handelszaken en alle
voorwaarden kan je nalezen op www.heusden-zolder.be

geschenkbon

Horecabon

VU: Mario Borremans - Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder
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1.3 Spreiding in de tijd voor handelszaken en winkelstraten

a. Sluitingsuur verlaten en sluitingsdag verplaatsen: soepel omgaan met de toelatingen hiervoor 

binnen het toegestane wettelijke kader.

b. Koopzondagen: toelaten tot einde van 2020 (= uitbreiden) binnen het toegestane wettelijke 

kader

1.4 Spreiding in ruimte voor handel en horeca

a. Om de horeca maximaal te ondersteunen willen we grotere terrassen toelaten waar dat ruimtelijk 

mogelijk is (rekening houdend met de toegankelijkheid die 1,5 m doorgang op stoepen voorziet)

b.	Meer	flexibiliteit	in	het	toestaan	van	plaatselijke	containers	en	tijdelijke	constructies,	binnen	het	

toegestane wettelijke kader

1.5 Promoten korte keten 

Via actieve promotie van het online platform ‘Limburg smaakt naar meer’, waar onze korte keten-

bedrijven	zich	kunnen	profileren.

1.6 Promotie maken voor lokaal online handelsplatform via eigen kanalen

1.7 Jaarlijkse subsidies handelskernen 

Soepel omgaan met de verantwoordingsvoorwaarden om aanspraak te maken op subsidies voor 

de handelskernen Heusden, Zolder en Bolderberg en dit voor het jaar 2020 en 2021. Op die manier 

krijgen de handelskernen meer beoordelingsruimte om deze bedragen zinvol te spenderen aan de 

promotie van hun handelskern, rekening houdend met de geldende federale maatregelen. 

1.8 Fiscaal

Met	een	fiscaal	pakket	wil	het	 lokaal	bestuur	zuurstof	geven	aan	de	getroffen	Heusden-Zolderse	

ondernemingen. Vanaf 14 maart 2020 was er een vrijstelling van de belasting voor een inname van 

het openbaar domein en dit tot en met 10 mei 2020.  Bijkomend verlenen we voor de verblijfbelasting 

en	de	belasting	op	drijfkrachtmotoren	vrijstelling	van	betaling	voor	de	maanden	waar	er	effectief	

niet gewerkt mocht worden. Ook de taxibedrijven worden voor 2020 vrijgesteld van hun jaarlijkse 

heffing.	

1.9 Handelskernbijdrage Cité

De handelskernbijdrage wordt in 2020 uitzonderlijk niet geïnd en voor 2020 eenmalig vervangen 

door een subsidie.  

1.10 Multiculturele markt

Omwille van het niet plaatsvinden van onze multiculturele markt, worden de retributies voor 

markten voor deze periode geschrapt. Deze ondernemers kunnen hun beroep niet uitoefenen en 

het betalen van een retributie aan het lokaal bestuur is dan ook niet aan de orde. 

1.11 Uitstel van betaling renteloze lening PWA Duizendpoot H-Z van 1 maart t.e.m. 30 juni 2020
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2. Samen-leven

Alle sport- en jeugdverenigingen, culturele organisaties, sociale organisaties, … werden verplicht 

om hun werking abrupt te onderbreken. Heusden-Zolder gaat pragmatisch om met al toegekende 

subsidies en zal in afstemming met de verenigingen bekijken welke dossiers op een later moment 

kunnen opgepikt worden of waar een aanpassing van de doelstellingen opportuun is. Het lokaal 

bestuur ziet zichzelf als partner van het verenigingsleven. Heusden-Zolder engageert zich om 

bij de hogere overheden aan te dringen om alle middenveldorganisaties mee te nemen in de 

aangekondigde compenserende socio-economische maatregelen.

Kinderen en jongeren

Onze gemeentelijke diensten hebben natuurlijk ook meteen acties ondernomen om deze 

ongewone	tijd	goed	door	te	komen.	Specifieke	aandacht	ging	uit	naar	onze	jongsten	in	ons	midden.	

AAP, alom gekend bij onze kinderen, kreeg ook hierin een speciale rol toegewezen en werd 

ingeschakeld in een AAP-kleuractie, dewelke op heel wat appreciatie kon rekenen. De communicatie 

#SAMENTEGENCORONA werd aangepast op kindermaat met AAPBLIJFTTHUIS, #AAPSPEELTTHUIS, 

#AAPWASTZIJNHANDEN en #AAPHOUDTCONTACT.

Bij het openstellen van de openbare speelpleintjes ging de nodige aandacht naar de veiligheid en 

opvoeding van onze kinderen met voldoende signalisatie.  De speelpleintjes Vlamingenlaan, Onder 

de Poort en het speelterrein Eversel krijgen bovendien nieuwe speeltoestellen.

Om de contacten met de buurten/wijken te onderhouden en kinderen terug in de mogelijkheid te 

brengen om contact te nemen met elkaar zullen we (wanneer de wetgeving dit toelaat) terug fysiek 

de	wijken	ingaan	met	onze	sport-	en	spelkoffers.

Gelukkig besliste de Veiligheidsraad dat de jeugdkampen terug mogelijk zijn. Als lokaal bestuur 

nemen we een coördinerende rol en informeren we de verschillende ‘kampgangers’ en faciliteren 

we waar nodig.  We zorgen er eveneens voor dat jeugdverenigingen die in onze gemeente op kamp 

vertoeven dit in veilige en onder hygiënische omstandigheden kunnen doen volgens de covid-19 

maatregelen.
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Sportief Heusden-Zolder

Na de Nationale Veiligheidsraad van woensdag 13 mei maakte premier Wilmès nieuwe versoepelingen 

vanaf 18 mei bekend, ook om onder beperkende maatregelen te sporten. Een ideaal moment om 

ook de niet-sportievelingen aan te zetten om te sporten. Dit deden we met enkele richtlijnen mee 

te geven via onze communicatiekanalen :

> Als je nu pas begint met sporten of bewegen, bouw het dan heel langzaam op.

> Beweeg, train of sport, maar kalm aan: niet intensief en niet te lang aan één stuk.

> Doe je normaal duurinspanningen, kies dan nu voor intervalactiviteiten.

> Oefen wanneer het kan in de open lucht (buiten, tuin, koer, balkon…)

> Binnen sporten of bewegen is nog altijd veel beter dan niet bewegen

> Sport nu bij voorkeur in je eentje (of beperk je tot je huisgenoten of 1 niet-huisgenoot)

> Kom je tijdens het sporten in de buurt van anderen, hou dan anderhalve meter afstand en doe 

geen	“high	fives”	of	“handshakes”.

> Doe niets samen in de marge van je sportactiviteit: niet samen met de auto naar de sportactiviteit, 

niet samen omkleden, …

> Raak alleen je eigen materiaal aan: gebruik je eigen drinkbus en handdoek, maar ook alleen 

persoonlijk	sportmateriaal	als	een	pallet,	racket,	bal,	fiets,	step,	…

> Sport niet als je ziek bent, ook niet individueel. Onthoud ook dat je na koorts niet meteen weer 

mag sporten, maar nog evenveel dagen moet rusten als dat je koorts hebt gehad. Na bv. 3 dagen 

koorts begin je dus pas op dag 7 weer te sporten.

Bijkomend aan het huidige gemeentelijke aanbod, willen we ook iedereen de kans geven om op 

eigen tempo individueel te starten:

> We werken alternatieve bewegingsroutes uit (stratenloop, bosloop, …)

> Geo-caching is een snelgroeiende activiteit om individueel of met het gezin te doen.  We 

inventariseren wat er al is en ondernemen daarna actie met Team Cultuur & Toerisme. 

> Sportpromotie: op één van onze openbare pleinen, elk uur een groep van 20 personen (rekening 

houdend	met	de	social	distance)	toelaten	voor	fitness,	stretching,	yoga,…	Dit	 is	specifiek	voor	

mensen die groepsdruk nodig hebben om te blijven sporten. De instructeurs kunnen mensen van 

de	gemeente	zijn	aangevuld	met	fitnessuitbaters,	yoga-leraars,…

> We lanceren het voorstel om bij verhuring van sporthallen alle bedragen terug te betalen. 

Ondertussen hebben we een duidelijke en gedetailleerde lijst om dit correct te kunnen uitvoeren. 

> We voorzien extra outdoor sportvoorzieningen zoals 2 beweegbanken, een beachvolleybalveld 

aan openluchtzwembad Terlaemen en een buitenbasketterrein in de afgesloten deel van de 

Dekenstraat. 

> We willen het verenigingsleven een extra logistieke ondersteuning bieden bij hun activiteiten en 

evenementen.  Voldoende en extra nadar, aangeboden op aanhangwagens, zorgt voor een veilige 

en correcte afbakening van het event-terrein.
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UIT in Heusden-Zolder

Op dit moment weten we nog niet wanneer activiteiten terug mogelijk zijn. We vragen onze collega’s 

Toerisme de nodige input aan te leveren over het aanbod van leuke plekjes in onze gemeente. Met 

deze campagne willen we onze inwoners aanzetten om te vertoeven in het mooie Heusden-Zolder. 

Focus ligt op Domein Bovy, de mijnsite en Kasteel Meylandt als belevingsruimtes voor gezinnen en 

inwoners van Heusden-Zolder. Daarnaast maken we ook werk van:

> Fietsroutes en wandelingen (Trage wegen) extra in de kijker zetten en promotie voeren voor  

bestaande	wandel-	en	fietskaarten

> Een wandeling op Domein Bovy met een verteller, die de geschiedenis kleurrijk weergeeft of de 

fantasie prikkelt van de kinderen op het Hazenpad 

> Om terug wat leven in de straten te brengen organiseren we met CC MUZE straattheaters of 

openlucht theateropvoeringen. Artiesten zijn bezig met de ontwikkeling van corona-proof-

voorstellingen waarbij social-distancing en de bubbels meegenomen worden.

> Met de Belpop Bonanza Tour in Heusden-Zolder brengen we een geestige show over de Belgische 

popmuziek	naar	onze	gemeente.		Speciaal	voor	ons	werd	een	fietstocht	ontwikkeld	met	allerlei	

leuke weetjes over de muziekgeschiedenis van onze gemeente.  De tocht wordt bij de start van de 

zomervakantie gelanceerd en vertrekt op het Marktplein.

> Met ‘Film in het park, bos of elders’ kunnen inwoners op verschillende locaties in onze gemeente 

genieten	van	een	feelgood	familiefilm.		Een	van	de	locaties	zal	het	Domherenpark	zijn.	Bezoekers	

brengen	enkel	een	dekentje	of	een	stoel	mee	…	en	genieten	van	de	film.

In deze corona-tijd is het heel duidelijk dat personen zich bewuster gaan gedragen, zo ook in het 

verkeer. Wanneer niet-essentiële verplaatsingen met de wagen niet toegelaten worden,  grijpt men 

naar	de	fiets	of	wandelt	men	meer.	We	moeten	deze	kans	grijpen	om	extra	aandacht	te	schenken	

aan onze zwakke weggebruikers en te faciliteren. Dit doen we met :

>	 Leasing	van	fietsen

> Voorzien van de Trage wegen-APP

>	 Lancering	van	de	campagne	‘Blijven	fietsen	allemaal’	

> Stickers aanbrengen op verkeerslichten met drukknop om er extra de aandacht op te vestigen. 

> Gemeenten kunnen een subsidie aanvragen voor 50% van de kosten voor wegmarkeringen, 

verkeersborden, wegmeubilair en plaatsingskosten. Onze voorkeur gaat uit naar :

	 •	 Verbreden	van	oversteekplaatsen,	fiets-opstelstroken,	voet-	en	fietspaden

  Hier zouden we de oversteekbaarheid van de Zandstraat willen inzetten

	 •	 Inrichten	van	doorlopende	straat,	fietsstraat	of	woonerf	Dekenstraat

	 •	 Zorgen	voor	veiligere	fietsroutes	en	schoolomgevingen	voor	kinderen	in	Zolder,	Boekt,		 	

 Bolderberg en Eversel

	 •	 Voorzien	van	(tijdelijke)	bijkomende	fietsenstallingen	op	bestaande	autoparkeerplaatsen		 	

 verspreid over het grondgebied
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Meer bewegen in een gezonde omgeving

We	geven	graag	wat	zuurstof	in	de	letterlijke	en	figuurlijke	zin.		We	planten	50	bomen	als	eerbetoon	

aan onze coronahelden in een nieuw aan te leggen ‘Helden-bos’. 

Financiële steun verenigingsleven

Ons lokaal bestuur leeft mee met de verschillende verenigingen en uitbaters van verschillende 

gebouwen	ten	dienste	van	onze	verenigingen.	Daarom	worden	volgende	financiële	maatregelen	

genomen :

>	 Om	ALLE	verenigingen	financieel	te	ondersteunen	voorzien	we	in	een	extra	verhoging	in	hun	

werkingsmiddelen van 50%

>	 Verenigingen	die	omwille	van	de	crisis	in	financiële	moeilijkheden	kwamen,	kunnen	na	overleg	

en een doorlichting aanspraak maken op een noodfonds/overbruggingskrediet.

>	 Verenigingen	 die	 in	 het	 najaar	 (wanneer	 dit	 officieel	 is	 toegelaten)	 originele,	 openbare	

activiteiten organiseren, komen in aanmerking voor een impulssubsidie.

> Vrijstelling concessie vergoeding door de winning voor de uitbating van vanaf 1 maart 2020 tot 

aan het einde van de opgelegde federale maatregel.

> Concessie sporthal Heusden : vrijstelling vanaf 1 maart 2020 tot aan het einde van de opgelegde 

federale maatregel en voor volledige maanden alleen geldig voor deel café.

> Concessie sporthal Berkenbos : vrijstelling vanaf 1 maart 2020 tot aan het einde van de 

opgelegde federale maatregel en voor volledige maanden alleen geldig voor deel café.

> Concessie sporthal Bolderberg : vrijstelling vanaf 1 maart 2020 tot aan het einde van de 

opgelegde federale maatregel en voor volledige maanden.

> Concessie petanque Boekt : vrijstelling vanaf 1 maart 2020 tot aan het einde van de opgelegde 

federale maatregel en voor volledige maanden alleen geldig voor deel café.

> Concessie buurthuis Boekt : vrijstelling vanaf 1 maart 2020 tot aan het einde van de opgelegde 

federale maatregel en voor volledige maanden.

> Huur VZW Terlaemen : vrijstelling wordt verleend voor de maanden waar men geen volledige 

maand heeft kunnen exploiteren.

> Verhuring sporthallen : verloren bedrag wordt gecompenseerd maar vanaf € 100 om te kleine 

verrekeningen te vermijden.

> Ingeschreven sport activiteiten die geannuleerd zijn : terug betaling van de inschrijvingsgelden 

zonder kost voor de inschrijver.

> Uitbetaling van de grassubsidies vervroegd betaald

> Kosteloze annulering voor al de verhuringen van ZLDR Luchtfabriek en CC MUZE, die omwille 

van de maatregelen voor de strijd tegen COVID-19, niet kunnen doorgaan. Dit voor een periode 

vanaf 12 maart 2020 tot en met het einde van de genomen maatregelen tegen COVID-19 en de 

toegang tot het cultuur centrum en ZLDR Luchtfabriek weer gegarandeerd kan worden.

> Opschorting gebruiksvergoeding voor Studio Muze en Impulse VZW vanaf 1 maart 2020 tot aan 

het einde van de opgelegde federale maatregel.

> Opschorting concessie vergoeding voor Muze café vanaf 1 april 2020 tot aan het einde van de 

opgelegde federale maatregel.
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>	 Ook	de	keuze	van	het	bestuur	tot	het	opschorten	van	de	parkeercontroles	hebben	een	financiële	

impact, maar de maatregelen waren nodig om in tijden van corona onze inwoners, hulpverleners 

en ondernemers van deze zorgen te besparen.

> Opschorting terugbetaling renteloze lening voor vzw Selimiye Moskee (Turks-Belgisch 

cultuurcentrum) vanaf 1 maart tot aan het einde van de opgelegde federale maatregel.

Onze Lokale Helden, ons personeel

Als lokaal bestuur kunnen we blijven rekenen op onze Lokale Helden, onze personeelsleden. 

Op	 een	 soepele	 en	 flexibele	wijze	werd	 omgegaan	met	 al	 de	maatregelen	 en	 konden	we	 onze	

dienstverlening blijven garanderen. De corona-periode heeft met de verplichte maatregelen onze 

organisatie ook anders doen werken. Ook in de exit-periode trachten we onze klanten optimaal 

verder te helpen. Met een proactieve dienstverlening (bijvoorbeeld huisvuilzakken meegeven bij 

een afspraak) trachten we voor zowel onze burger alsook ons personeel een veilige omgeving te 

garanderen.

De positieve zaken nemen we graag mee in een verdere evaluatie en bijsturing van onze dienstverlening. 

Werken in veilige omstandigheden en het inschakelen van telewerk zijn de bijzonderste ervaringen 

die zeker meer toekomstperspectief hebben. Om onze personeelsleden een vorm van appreciatie 

te geven, voorzien we in een éénmalige tussenkomst bij wijze van geschenkbonnen ter waarde van 

€50 per persoon.

#samentegencorona

S
a

m
en

-
le

v
en



10 

#
W

IJ
Z

IJ
N

H
EU

S
D

EN
Z

O
LD

ER

3. Welzijn in Heusden-Zolder

Ons beleid inzake welzijn is er eentje met een persoonlijke aanpak. Goede en duidelijke communicatie 

met onze inwoners: luisteren, doorverwijzen, ondersteunen en andermaal een luisterend oor. Ook in 

deze corona-periode opteren we om deze werkwijze verder te zetten.Het persoonlijk contact werd 

omwille van de maatregelen wel moeilijker gemaakt maar we slaan er wel in om onze doelgroepen 

te bereiken. Persoonlijke huisbezoeken (extra stoep- en raamcontacten) en/of persoonlijke 

telefonische contacten met al de kwetsbare gezinnen (ook senioren) maken het mogelijk om de 

noden van onze doelgroep te kennen.

Naar aanleiding van deze contacten werden volgende acties ondernomen:

> verdeling van spelpakketten en werkbundels voor alle kinderen die anders naar onze werkingen  

 zouden komen

> kleuractie AAP voor alle kinderen in Heusden-Zolder

> informatieve tips en creatieve ideeën worden gericht bezorgd aan gezinnen via whats app,   

 facebook, messenger…

> gericht uitlenen van kinderboeken, puzzels en gezelschapsspelen

>	gezinnen	waar	specifiek	problemen	stelden	voor	de	vlotte	uitvoering	van	schoolopdrachten	

 (geen laptop of printer, te beperkte ondersteuning van ouders) werden doorgeven aan de   

 scholen en gezocht naar structurele oplossingen.

> verdelen van 35 laptops (van het SFC) in gezinnen die niet over geschikt IT materiaal beschikten

>	ter	beschikking	stellen	van	gratis	opvang	cheques	aan	specifieke	heel	kwetsbare	gezinnen	in		 	

 crisissituaties

Ook voor de komende periode doen we extra inspanningen : 

> verdelen van educatieve vakantieboeken voor kinderen in kwetsbare gezinnen.

> aankoop van buiten-speelboxen om met kleine groepen kinderen terug activiteiten te organiseren 

in de zomervakantie in de sociale woonwijken.

> organiseren van 2 taalkampen in augustus om Nederlandse taal te onderhouden

> we vermeerderen het participatiefonds kinderarmoede

> Als lokaal bestuur met een hogere armoedegraad geloven we in het nut van de organisatie van 

een zomerschool.  Het is een manier om de opgelopen leerachterstand van sommige leerlingen 

aan te pakken.  We gaan in overleg met de aanwezige scholen op ons grondgebied en proberen 

hen te overtuigen om een projectaanvraag in te dienen bij de hogere overheid.

> Wij geven een geschenkbon van €25 aan elk kind (0 tot 24 jaar) van een gezin dat recht heeft 

op	een	leefloon,	een	beperkt	gezinsinkomen	heeft	of	 in	een	traject	van	schuldbemiddeling	zit.			

Bovendien komen kinderen met recht op een verhoogde tegemoetkoming ook in aanmerking.

> Het subsidiekader geeft aan dat initiatieven betrekking kunnen hebben op (bijkomende) 

financiële	 ondersteuning	 voor	 kwetsbare	 huishoudens,	 maar	 ook	 op	 een	 versterking	 van	 de	

trajectbegeleiding	op	maat,	met	bijzondere	aandacht	voor	mensen	met	bijkomende	financiële	

moeilijkheden ten gevolge van de coronacrisis.  Wij willen in dit verhaal de regierol opnemen 

en in samenwerking met andere lokale partners (zoals armoedeorganisaties, CAW’s,…) inzetten 

op een outreachende aanpak en rechtenverkenning. Wij hebben hierbij ook oog voor individuele 

financiële	ondersteuning,	in	het	kader	van	een	begeleidend	traject	op	maat	van	het	huishouden.
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Al de kanalen die het ons mogelijk maken om rechtstreeks contact met onze doelgroepen te 

bereiken worden benut. Zo ook de voedselbedeling van St.-Vincentius, waar de vele vrijwilligers 

zelf tot een risicogroep behoren. We ondersteunen waar mogelijk om deze werking ook in deze 

moeilijke periode optimaal te laten gebeuren : informatie over mogelijke bijkomende subsidies tot 

de organisatie van de verdeling met inzet van personeelsleden allerhande van het lokaal bestuur, 

zowel de verdeling ter plaatse als het overnemen van de bedeling aan huis, … Net nu wanneer 

fysieke contacten niet mogelijk zijn moeten we alert zijn dat er geen inwoners geïsoleerd geraken.

Gezond blijven kan alleen wanneer de gezondheidssector ten volle haar werk kan doen. De 

reorganisatie van de wachtdiensten binnen onze zone drong zich op. Heusden-Zolder was bereid mee 

in	te	stappen	in	de	gevraagde	financiële	ondersteuning	van	Huisartsen-wachtpost	Mijn-Wachtpost.

In het kader van de Eerstelijnszone MidwestLim zorgden we mee voor de oprichting van het  

Schakelzorgcentrum	“Meerlehof”	in	Lummen.

Onze eigen zorgverleners participeren mee aan het ‘cohortteam gezinszorg’, waarbij de gezinszorg 

bij COVID-19-patiënten over alle diensten heen, op niveau eerstelijnszone, apart wordt aangeboden. 

Eigen inbreng en participatie in een groter geheel zorgden voor een inclusieve aanpak waar onze 

burgers, in veilige omstandigheden, verzorgd konden en kunnen worden.

Maar het opvallendste punt is zonder twijfel de oprichting in onze gemeente van het project ‘Heusden-

Zolder Helpt!’. Een warme gemeente als Heusden-Zolder kan rekenen op heel wat vrijwilligers die 

een handje helpen bij buren, vrienden in deze toch wel moeilijke periode.

We bekijken in de nabije toekomst hoe we deze groep vrijwilligers kunnen blijven inzetten voor het 

welzijn van zijn/haar medeburgers.
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(Be-)leven in een veilige gemeente!

Het is belangrijk om te kunnen leven in een veilige gemeente. Daarom werd eerder al aangekondigd 

en gezorgd dat ieder gezin mondmaskers kreeg. Met de hulp van ons personeel en vele vrijwilligers 

werd deze moeilijke oefening vlot verwerkt.

Kinderen en jongeren opvangen en ondersteunen.

Voor de scholen is het nu al duidelijk dat er een inhaalbeweging nodig zal zijn, in het bijzonder 

voor leerlingen die extra zorg en ondersteuning nodig hebben. Sinds de uitbraak van COVID-19 

zijn kinderen aangewezen op thuisonderwijs, vaak in digitale vorm.  Over een computer of tablet 

beschikken is niet voor iedereen evident. Kinderen zonder computer lopen het risico op achterstand. 

Via ons Huis van het Kind Heusden-Zolder zetten we een actie op poten om gebruikte laptops en 

tablets aan gezinnen die er echt nood aan hebben, te bezorgen. Collega’s van Huis van Kind zorgen 

dat de laptops en tablets een nieuwe thuis vinden. 

Zoals ondertussen gekend, zet onze dienst BKO zich schrap om onze schoolgaande kinderen 

verspreid over de locaties mee helpen op te vangen. Daarnaast coördineert de gemeente ook het 

aanbod aan opvanginitiatieven en brengt vraag en aanbod samen.

De corona-periode zorgt ook voor extra spanning bij onze jonge studenten. We bieden de 

mogelijkheid om deze jonge studenten te laten studeren in de balzaal van ons CC MUZE.
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4. Communicatie.

Transparante, correcte en relevante overheidscommunicatie is steeds, en vooral vandaag, essentieel. 

Team Klant|Communicatie  spande zich van bij het prille begin van de crisis in, om met zeer grote 

frequentie zowel bovenlokale als lokale maatregelen, initiatieven en acties te vertalen naar onze 

inwoners.  Daarbij kwam natuurlijk ook het verspreiden van alle berichtgeving van partners zoals 

FOD Economie, Limburg.net, Watergroep, AWV, … via lokale pers,mediaruimtes, webstek en sociale 

media. Om een nog breder bereik aan te boren, werden de plannen van een gemeentelijke digitale 

nieuwsbrief naar voren geschoven en wordt voortaan ook dit extra kanaal ingezet.

 

We kunnen onze communicatie opdelen in 3 grote onderdelen:

• Communicatie rond maatregelen

• #samentegencorona

• Exit-communicatie

Communicatie rond maatregelen

In de eerste fase bestond onze communicatie er vooral in om alle maatregelen van de Nationale 

Veiligheidsraad en onze partners zo duidelijk en helder mogelijk over te brengen naar onze inwoners. 

Hiervoor maakten we gebruik van onze verschillende kanalen, maar zochten we ook naar extra 

mogelijkheden om de boodschap over te brengen:

• Spandoeken corona-maatregelen in de verschillende dorpskernen

• Aangepaste digitale handtekening met tijdelijke maatregelen voor extern mailverkeer

•	 Een	huis-aan-huis	bedeling	van	een	flyer	met	alle	corona-maatregelen	in	een	duidelijk	overzicht

•	 Een	bedeling	van	diezelfde	flyer	in	meerdere	talen	voor	specifieke	wijken	in	onze	gemeente.	

• Lancering van de website heusden-zolder-helpt.be om zowel vrijwilligers als hulpvragen te 

verzamelen.

c
o

m
m

u
n

ic
a

ti
e



14 

#
W

IJ
Z

IJ
N

H
EU

S
D

EN
Z

O
LD

ER

#samentegencorona

In een volgende fase lag de klemtoon op optimisme, de positieve boodschap.  Hiervoor werkten 

we de campagne #samentegencorona uit, waarbij 4 thema’s centraal staan: #ikwerk, #ikblijfthuis, 

#ikhelp en #ikkooplokaal. Om deze campagne te onderstrepen, koppelden we acties en zorgden we 

voor zichtbaarheid in het straatbeeld:

• Spandoeken #samentegencorona in de verschillende dorpskernen

• Raamstickers #samentegencorona aan het gemeentehuis

• Actie ‘Wij schrijven jouw kaartjes’:  via een webformulier kunnen inwoners een boodschap achterlaten 

om iemand die een hart onder de riem te steken.  Die boodschap zetten we handgeschreven op een 

kaartje en wordt samen met een #samentegencorona-stickervel opgestuurd.

• Actie #AAPtegencorona: om ook aandacht te hebben voor de kinderen werd er een AAP-versie 

van het stickervel en een kleurplaat uitgewerkt. Collega’s van Jeugd sprongen mee op de kar en 

verdeelden kleurpotloden aan alle kinderen tot 12 jaar van onze gemeente. Wie de kleurplaat 

inkleurt en ons daarvan een bewijs bezorgt, krijgt een bedankkaartje van AAP, maar ook een leuk 

AAP-stickervel.

• Actie #ikkooplokaal: We ontwikkelden een 600-tal #ikkooplokaal-raamstickers van alle 

handelaren in onze gemeente.  Bedoeling was om het ik-koop-lokaal-verhaal zichtbaar te maken 

in het straatbeeld.  Hieraan voegden we later een kleine actie aan toe.  Inwoners die lokaal hun 

boodschappen doen, een foto maken van hun aankoop voor de etalage waar de #ikkooplokaal-

sticker zichtbaar is, maken kans op één van de vele geschenkkaarten twv €15. 

• Actie #ikblijfthuis: om ook het thuisblijven de nodige aandacht te geven, zochten we ook hiervoor 

een gepaste wedstrijd.  Inwoners die op een creatieve manier het thuisblijven in beeld brengen, 

maar kans op één van de vijf #ikblijfthuis-strandstoelen.

• Videoreportage ‘Helden van bij ons’: om ook iets te brengen rond de thema’s #ikwerk en #ikhelp, 

zochten we een tiental mensen die op hun manier, professioneel of vrijwillig, hun steentje 

bijdragen in tijden van corona.  Hiervan maakten we een videoreportage voor sociale media.

Voor al deze acties maakten we een speciale editie van ons infozine #vanhtotz, om op die manier 

mooi gebundeld een verhaal te vertellen.
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Exit-communicatie

De versoepeling van de maatregelen was ook een communicatieve uitdaging. Naast berichtgeving 

was het ook de bedoeling om de communicatie en signalisatie in onze gemeentelijke gebouwen 

duidelijk te maken.  Qua stijl volgden we de positieve aanpak van de #samentegencorona-campagne 

doorheen alle locaties. We hebben het dan over:

• Stickers met instructies handen wassen

•	 Stoepbordaffiches	met	onze	spelregels	voor	de	verschillende	locaties

• Displays met handgel aan de verschillende in- en uitgangen van onze gebouwen

• #ikwachthier vloersticker

• Pijl vloersticker

• Stickers voor vergaderplekken

• Deurhangers met max. capaciteit voor alle lokalen

• Werfdoeken met afspraken rond winkelen in verschillende dorpskernen

• Spandoeken met afspraken op alle speelterreinen

• Deurstickers aan onze verschillende locaties

• Aangepaste digitale handtekening voor extern mailverkeer

Wij zorgen voor jou 
& jij zorgt voor ons, 

daarom enkele spelregels:

een afspraak maken 
kan via 011 80 80 80 

desinfecteer even 
je handen

in dit gebouw draagt elke 
bezoeker een mondmasker

volg onze signalisatie en 
hou voldoende afstand

betalen kan enkel 
via bancontact

#vanhtotz #samentegencorona
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Ook bij de verdeling van mondmaskers leverden we onze bijdrage via:

• Design mondmaskers

•	 Informatieve	flyer	over	gebruik	mondmaskers

•	 Informatieve	flyer	over	gebruik	mondmaskers	voor	anderstaligen

•	 Identificatie	voor	verdelers	van	mondmaskers

•	 Flyer	bijsluiter	filters

• Fotoreportage verdeling mondmaskers

• Videoreportage verdeling mondmaskers

In de hele exit-strategie was interne communicatie onontbeerlijk. Ook hier leverden we 

ondersteuning aan onze collega’s van Team HR via het ontwikkelen van een communicatiesjabloon 

en het opstarten van een nieuw intranet.

De voorbije 10 weken waren voor de collega’s van Communicatie een drukke en hectische periode, 

waarbij er veel avond en/of weekendwerk aan te pas kwam.  Het bijvoorbeeld 24/24 uur opvolgen 

van sociale media was een zware taak, maar wel eentje die geapprecieerd werd door onze inwoners. 

Maar het team blijft verdergaan met haar opdracht. We blijven bijvoorbeeld inzetten om onze 

customer-care te maximaliseren en brengen in juli een extra editie van het infozine uit met alle info 

over vakantie in eigen streek. Dus ook in de volgende periode ligt de prioriteit bij het informeren 

vanuit een gecoördineerde aanpak van en met diverse partners.

Deze filters worden je ter beschikking gesteld door 
de federale overheid.
De bedoeling van de filter is evenwel een zo groot 
mogelijk beschermingsniveau te bieden zonder 
aan gebruiksvriendelijkheid in te boeten. Deze filter 
kan ingevoegd worden in de mondmaskers die zelf 
gemaakt worden of er kan met de filter zelf een 
mondmasker gemaakt worden.  
Meer info op www.maakjemondmasker.be

#vanhtotz #samentegencorona

Wassen voor eerste 
gebruik

Niet strijken

Niet drogen 
in droogkast

30 minuten 
wassen op 60°C

MONDMASKERS
ALLES WAT JE MOET WETEN OVER

In de exit-strategie krijgt het dragen van een mondmasker een belangrijke rol.  Lokaal bestuur 
Heusden-Zolder neemt dan ook haar verantwoordelijkheid en voorziet voor elke inwoner vanaf 3 
jaar een duurzaam en herbruikbaar exemplaar.  Voor de keuze gingen we niet over één nacht ijs.  
Na onderzoek kozen we voor een herbruikbaar, beschermend en milieuvriendelijk mondmasker. 
Het kreeg een antimicrobiële en antibacteriële afwerking en is bovendien effectief tot 100 was-
beurten. Er is een mogelijkheid om een extra filter in het masker te plaatsen, maar gezien de 
nanotechnologie is dit enkel noodzakelijk voor wie in nauw contact komt met COVID-19-patiënten.

Draag een mondmasker om 

anderen te beschermen tegen 

de druppeltjes die je verspreidt 

als je hoest, niest, praat of zelfs 

ademt. Ik bescherm jou, 

jij beschermt mij.

• Bij nauw contact met anderen
 en drukke openbare plaatsen 

• Op het openbaar vervoer

• In de winkel

• Bij bezoek kwetsbare personen of 
 als je zelf risicopatiënt bent

Steriliseer je mondmasker 

dagelijks of na 4 uur intensief 

gebruik (bv. veel praten).

• Was het 30 minuten op 60°C of kook 
het kortstondig in een kookpot die je 
uitsluitend hiervoor gebruikt. 

• Was je het op minder dan 60°C?
 Strijk het mondmasker dan op 
 hoge temperatuur. 

• Stop het proper en droog in een 
hersluitbaar zakje.

• Doe het mondmasker zo weinig mogelijk 
aan en uit. Zet het bij voorkeur op als je 
thuis vertrekt.

• Als je het masker moet afzetten voor een 
korte tijd (om bijvoorbeeld te drinken), 
leg het dan op een propere plaats die je 

WANNEER DRAGEN?

WASSEN EN BEWAREN?

TIPS
nadien makkelijk kan schoonmaken of 
stop het in een luchtdoorlatende zak.

• Bewaar niet in koelkast of diepvries: 
dit doodt het virus niet en kan andere 
voedingsmiddelen besmetten.

60°C
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#WIJZIJNHEUSDENZOLDER

Via een reeks maatregelen, subsidies en acties geven we voldoende impulsen aan onze gemeente 

om terug op krachten te komen na een periode van lockdown.

De voornaamste cijfers op een rij

Dankzij onze geschenk- en horecabonnen krijgt elk gezin een totaalbedrag van €20 om te gebruiken 

bij onze lokale middenstand.  Als lokaal bestuur genereren we met deze investering van €280.000 

een	hefboomeffect	in	onze	lokale	economie	van	maar	liefst	€840.000.	Daarnaast	voorzien	we	voor	

onze handelskern Cité een eenmalige subsidie van €25.000, ter compensatie van het niet-vorderen 

van onze handelskernbijdrage voor 2020. Natuurlijk willen we onze eigen mensen van onze 

verschillende	teams	niet	vergeten	en	hun	bedanken	voor	hun	tomeloze	inzet	en	flexibiliteit	in	deze	

bizarre periode.  Met veel plezier schenken we aan elk van hen een geschenkbon ter waarde van 

€50, goed voor een investering van €40.000.

Onze jeugd-, sport-, en cultuurverenigingen krijgen dit jaar een verhoging van 50% in hun 

werkingstoelagen en we voorzien een bedrag van €45.000 in een participatiefonds voor kansarme 

kinderen.  Samen met een noodfonds voor verenigingen en impulssubsidies voor corona-initiatieven 

(beiden voor 2020-2021) pompen we meer dan €300.000 rechtstreeks in ons lokaal verenigingsleven.

Tot slot kan onze welzijnssector rekenen op €30.000 voor het laptop-project, €66.025 voor 

armoedebestrijding en dankzij geschenkbonnen van €25 voor kwetsbare gezinnen komt er een 

extra consumptiebudget van €69.693.

Communicatie was en blijft een belangrijk onderdeel in deze periode.  De maatregelen van de 

Veiligheidsraad vertalen en hapklaar maken voor onze inwoners, de juiste kanalen gebruiken of 

nieuwe manieren in het leven roepen.  Natuurlijk was interne communicatie ook een belangrijke 

pijler en werden ook daar de nodige investeringen gedaan.  In totaal spreken we over een bedrag 

van €35.000.

#WIJZIJNHEUSDENZOLDER

Heusden-Zolder is een verfrissende en pittige cocktail. We zijn een groene gemeente, hebben een 

sterke band met ons mijnverleden en huizen een brede waaier aan verschillende nationaliteiten. 

Met deze troeven zetten we onszelf op de kaart. Onze inwoners verdienen een warme thuis, een 

veilige omgeving en goede sociale, culturele en recreatieve voorzieningen, die ook gesmaakt worden 

door onze bezoekers. Met onze acties en samen met onze medewerkers, inwoners, verenigingen 

en lokale economie blijven we werken aan een dynamisch Heusden-Zolder waar dialoog, respect, 

samenwerking en verantwoordelijkheid centraal staan. Wij zijn Heusden-Zolder!


