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De burgemeester aan het woord
Bij het ter perse gaan van deze editie van Tij-dingen, bevindt België – en bij uitbreiding een groot stuk
van de wereld – zich in de coronacrisis. Toch besloten we om een editie uit te geven van Tij-dingen met
extra informatie voor onze inwoners. Ook voor Lokaal Bestuur Koksijde is deze situatie uitzonderlijk. Onze
medewerkers doen hun uiterste best om jou tijdig en correct te informeren.
T-d: De coronacrisis zorgt voor een grote uitdaging
voor de bestuurders van onze gemeente?
Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Dat
klopt. We doen er alles aan om te zorgen dat de
mensen de strikte afstandsregels respecteren en
niet samenkomen. Social distancing is echt wel het
ordewoord. En dat vergt een grote aanpassing
van onze levensstijl. Van jong tot oud. Ook al lopen
kinderen minder risico om erg ziek te worden, ze
kunnen wel drager zijn van de ziekte. Vandaar ook
dat de scholen dicht gingen. Kinderen van wie de
ouders prioritaire diensten leveren, krijgen wel nog
opvang. Ik bedank dan ook de leraars van alle
scholen die hiervoor instaan.”
T-d: Je goed blijven informeren is de boodschap?
Burgemeester: “Dat blijft zeer belangrijk. Koksijde
doet daar dan ook alles aan. Deze speciale editie
van Tij-dingen is daar één voorbeeld van. We hebben
een callcenter opgezet in onze toeristische dienst
en een mailbox voor alle coronavragen. Hou onze
website en sociale mediakanalen in de gaten. Ook
die worden voortdurend geüpdatet.”

T-d: Ook voor onze ondernemers zijn het barre
tijden.
Burgemeester: “Inderdaad. We maken in elk
geval werk van compensatiemaatregelen voor
onze middenstanders. Zo stellen we aan de
gemeenteraad voor om dit jaar geen terrasbelasting
te heffen. Graag onderstreep ik langs deze weg
nogmaals mijn medeleven aan onze handelaars die
noodgedwongen de deuren moeten sluiten. Als de
storm gaat liggen, bekijken we waar Lokaal Bestuur
Koksijde bijkomend ondersteunend kan optreden.
Gelukkig is onze gemeente financieel gezond en
kunnen we hiervoor middelen vrij maken.
Ook de Vlaamse en federale overheid maken extra
middelen vrij. Ik wil ook mijn respect betuigen aan
de handelaars die wel nog broodnodige diensten
leveren. Bescherm jezelf en je personeel. En zorg
er ook voor dat klanten de sociale afstandsregels
respecteren. Het is niet gemakkelijk, maar ik weet
wel dat ze hun uiterste best doen. We maken er ook
werk van om voor elke handelaar die nog open is
een peter of meter aan te stellen als persoonlijke
raadgever. Als ze vragen hebben of eventuele
problemen, dan sta ik voor hen klaar: mail gerust naar
burgemeester@koksijde.be.”

3
T-d: Is onze regio voldoende gewapend om de
ziekte te lijf te gaan?
Burgemeester: “Ik overleg voortdurend met de
burgemeesters van onze buurgemeenten. We werken
uitstekend samen en hebben gezocht naar manieren
om de capaciteit van de ziekenhuizen – AZ West
en KEI – te verhogen en we zijn daarin geslaagd.
De gebouwen Duinenzee, Barkentijn en Zorgverblijf
Ter Duinen worden preventief in gebruik genomen
als schakelzorgcentrum. In deze centra komen
niet-positief geteste mensen die net nog niet naar
huis kunnen of mensen die uit de thuiszorg worden
weggehaald. Ik wil ook mijn diep respect uiten aan
al wie onze zieke mensen verzorgt. Zij staan voor een
grote uitdaging. Ik roep tweedeverblijvers en toeristen
dan ook op om thuis te blijven. De capaciteit van
onze ziekenhuizen is berekend op de eigen inwoners.”
T-d: Onze gemeente telt in verhouding de meeste
senioren van het land. Moeten we ongerust zijn?
Burgemeester: “Paniek is altijd een slechte
raadgever, maar we moeten wel waakzaam zijn. Het
is nu eenmaal zo dat onze senioren zeker vandaag
de meest kwetsbare doelgroep zijn. Daarom roep
ik alle burgers op om solidair te zijn én dus alle
genomen maatregelen strikt op te volgen. Alleen
op deze manier kunnen we deze strijd winnen. Als
burgemeester doe ik – samen met het voltallige
bestuur en onze gemotiveerde medewerkers – mijn
uiterste best om deze crisis zo professioneel mogelijk
te managen.”

T-d: Welke boodschap wil u zeker nog meegeven
aan onze inwoners?
Burgemeester: “Het is heel belangrijk dat we de
hoop niet verliezen. En dat we contact blijven
houden met elkaar. Gelukkig biedt de huidige
technologie mogelijkheden om met elkaar in contact
te komen vanop afstand. Mensen die zich eenzaam
voelen en de nood voelen om met iemand te praten,
mogen contact opnemen met iemand van het
Sociaal Huis.”
“Ook voor boodschappen of maaltijden aan
huis kunnen zorgbehoevenden daar terecht:
058 53 43 10 of vrijwilligers@sociaalhuiskoksijde.
be. De boodschappendienst is wel alleen voor
zorgbehoevenden die niemand anders hebben. Uit
het oog is niet uit het hart, we slaan ons hier samen
door. Jullie kunnen op ons rekenen!”
“Ik herhaal: respecteer de afstand en bescherm jezelf
en je medemens door in quarantaine te gaan. We
moeten ons nu afzonderen om elkaar straks weer
in de armen te sluiten. Deze crisis is een wereldwijd
probleem. We kunnen die crisis alleen maar bestrijden
door al onze schouders hieronder te zetten. Een
ketting is maar zo sterk als de zwakste schakel. Samen
tegen corona. Tope Sterk.”

Lokaal Bestuur Koksijde is altijd bereikbaar!
Door deze uitzonderlijke situatie breiden we onze
telefonische bereikbaarheid fors uit.
Het is mogelijk om zeven dagen op zeven contact
op te nemen met ons infonummer: 0800/85.670

Callcenter
Weekdagen: doorlopend bereikbaar van 9 tot 17 uur
Zaterdag en zondag van 9 tot 12 uur

Coronavirus: veel gestelde vragen
Op de gemeentelijke website vind je een lijst waarin
de meest gestelde vragen worden beantwoord. Deze
pagina wordt meerdere keren per dag geüpdatet.
Hoe zit het met onze scholen, kinderopvang,
woonzorgcentra, openbaar vervoer, banken,
erediensten, kappers of toiletten? Zijn er regels voor
markten, sportbeoefenaars of gocarts?
Check en blijf op de hoogte:
www.koksijde.be/coronavirus/veelgestelde-vragen
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Nood aan een babbel? Een maaltijd aan
huis? Of boodschappen? Contacteer ons!
Lokaal Bestuur Koksijde is in deze moeilijke periode extra bezorgd. Er wonen heel wat senioren in onze
gemeente. Mensen die zorg en warmte nodig hebben.
Nood aan een babbel? Boodschappen of een maaltijd aan huis nodig?
Tijdens de kantooruren kan je hiervoor terecht bij Sociaal Huis Koksijde.
• 058 53 43 10
• vrijwilligers@sociaalhuiskoksijde.be
Let wel! Boodschappen worden enkel gedaan voor zorgbehoevende personen die hiervoor op
niemand een beroep kunnen doen. Ken je zo’n mensen in je straat of omgeving? Laat het weten.

Tips voor veilig contact met ouderen
Beperk bezoek aan kwetsbare personen en mensen met verminderde weerstand. Kwetsbare ouderen
lopen de grootste risico’s bij een coronabesmetting.
Vaker bellen
Is oma gewend aan wekelijks bezoek dat niet meer komt, spreek dan af om in plaats daarvan te bellen.
Bijvoorbeeld één of twee keer per dag. Maak daar samen met andere familieleden afspraken over, spreek
af wie wanneer belt.
Elkaar blijven zien, via een scherm
Veel ouderen zijn nog niet vaardig als het gaat om gebruik van tablets of smartphones. En net die
apparaten bieden mooie alternatieven voor bezoek. Denk aan de mogelijkheid om via een scherm te
videobellen, zodat opa en oma hun kinderen of kleinkinderen toch zien. Dat kan met apps als Skype,
Facetime, Whatsapp of Facebook Messenger.
Kaartje
Nog een idee: stuur ouderen weer eens een kaartje. Of een mooie tekening of brief van de kids.

Tips voor een gezellige thuisisolatie met kids
Je kind gaat normaal naar de opvang of
naar school. Nu is het aan jou om je kind de
hele dag bezig te houden. Kinderen zijn blij
met iets kleins en dol op jouw aandacht.
Een paar tips:
Geef een positieve draai aan de situatie
Grijp deze kans aan als quality time met het
gezin. Geniet van de tijd die je samen met
je kinderen doorbrengt. Doe samen leuke
dingen waarvoor anders geen tijd is (een
filmmarathon of iets bouwen met Lego).
Zorg voor structuur
Maak een dagindeling en hang die op. Spreek vaste momenten af waarop je samen een activiteit doet en
momenten waarop je kind zichzelf bezig houdt. Zet in de dagindeling ook vaste tijden voor beeldschermen.
Ga regelmatig met je kind naar buiten
Buitenlucht is goed voor kinderen. Heb je een tuin? Laat ze dan lekker buiten spelen. Heb je een balkon?
Doe er samen een spel. En als het mag, doe dan een wandelingetje in de buurt.
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Lokaal Bestuur Koksijde steunt ondernemers
De impact van deze coronacrisis op onze lokale economie wordt volop in kaart gebracht. Lokaal Bestuur
Koksijde zal verschillende maatregelen voorstellen aan de gemeenteraad, maar pas als er meer details
bekend zijn over het totaalplaatje. Alvast enkele overwegingen op een rijtje:
 op nul zetten van het tarief van de terrasbelasting voor het jaar 2020
 heffing logiesbelasting naar verhouding (pro rata) – afhankelijk van federale maatregelen
 de aanslagbiljetten van de gemeentebelastingen voor ondernemingen worden pas verstuurd na 1 juli.
Een betalingstermijn van twee maanden is van toepassing.
Info: www.koksijde.be/ondernemen-tijdens-corona

Vlaanderen
Ook de Vlaamse overheid maakte de voorbije periode diverse steunmaatregelen bekend. Raadpleeg ze op
de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO): www.vlaio.be/nl
Voor veel bedrijven is er een ernstige impact. Daarom zijn er maatregelen om bedrijven bij te staan in deze
periode. Bel of WhatsApp naar het VLAIO-contactpunt op 0800/20.555.
Federaal
De federale overheid ten slotte neemt eveneens enkele maatregelen om financiële ademruimte te creëren:
www.financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19
Steun onze ondernemers!
Onze ondernemers worden in het hart getroffen. We weten dat zij het extra moeilijk hebben, maar we laten
hen niet in de steek. We dragen hen een warm hart toe. Samen komen we erdoor.
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Coronavirus: blijf op de hoogte
Op verschillende locaties in de wereld zijn er zones, gebouwen, personen, volledige regio’s en zelfs landen in
quarantaine geplaatst om de verspreiding van het virus te beperken. Bij het ter perse gaan van deze editie
van Tij-dingen, op 18 maart, liep ook het bericht binnen dat ons land de maatregelen nog verscherpt.
Deze editie houdt rekening met de mogelijke afgelasting van ALLE gemeentelijke initiatieven (zoals sport
en cultuur). Vandaar dat de redactieraad heeft besloten om alle aankomende evenementen (inclusief de
agenda) niet te publiceren. Alvast onze excuses voor eventuele ongemakken.
Lokaal Bestuur Koksijde lanceerde het nummer 0800/85.670 waar iedereen tijdens de kantooruren terecht kan
met specifieke vragen omtrent coronamaatregelen. Ook vragen via mail (corona@koksijde.be) en sociale
media worden zo snel mogelijk beantwoord. Lokaal Bestuur Koksijde centraliseert alle nieuws over corona op
één website: www.koksijde.be/coronavirus

Geplande activiteiten
Check zeker onze officiële communicatiekanalen (website en sociale media) en de website van de
organisator. Zo blijf je op de hoogte van eventuele updates wanneer er bv. een nieuwe datum wordt
bekendgemaakt.

Officiële informatiekanalen
FOD Gezondheid: Je vindt alle informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19) op de website
www.info-coronavirus.be. Als er nieuwe maatregelen getroffen worden, vind je die hier ook terug.
Neem gerust contact op met de Vlaamse infolijn op het nummer 1700.
Lokaal Bestuur Koksijde roept alle inwoners op om onderstaande richtlijnen uit te voeren. Op deze manier zorg
je ervoor dat de verspreiding van het virus wordt tegengegaan.
Hoe voorkom je een besmetting? Lees hieronder de richtlijnen.
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Heb je het even gehad met corona?
Bezorg ons jouw #kiekjevandedag

Op de sociale mediakanalen lanceerde Lokaal Bestuur Koksijde het kiekje van de dag. Zo dromen we allemaal even weg
van de bikkelharde realiteit en de forse inspanningen die iedereen moet leveren.
Doe allemaal mee en tover een fijne glimlach op ons gezicht. Samen kunnen we de wereld aan. Deze kiekjes zorgen voor
positiviteit en creëren een online solidariteit. Het sociale mediateam van Lokaal Bestuur Koksijde roept op om jouw leukste
thuisbeelden te posten en door te sturen met de hashtag #kiekjevandedag.
We vragen iedereen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Haal de lente daarom naar jouw huiskamer en neem allemaal
deel aan deze rubriek. We hopen dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. En wie weet genieten we binnen enkele
maanden van een prachtige zomer? #savethesummer #topesterk

Koksijde - Oostduinkerke

📸 We lanceren vanaf vandaag ons
#kiekjevandedag om even te vluchten uit het
corona-bestaan. 😌 Zo toveren we hopelijk bij
jou een fijne glimlach en kunnen we samen de
wereld aan! 💪🏼 Doe mee met dit kiekje positiviteit
en geniet online van een portie solidariteit. 💕 Post
ook jouw leuke thuisbeelden hier. 👇🏼 Want samen

Koksijde - Oostduinkerke

Koksijde - Oostduinkerke

😉
📸

Druk in huis met de kindjes? Ongetwijfeld!
Wij
hebben alvast de ideale doe-tip!
Organiseer
een haasje-over in de tuin of woonkamer.
Neem een leuke foto en post hem hieronder! 🏼 
Wij beginnen! #kiekjevandedag

😂

👇

Hé, vergeten jullie ook niet af en toe te bewegen
thuis?  Trek je loop- of stapschoenen aan en
ga een frisse neus opsnuiven.
(Vergeet wel
je social distancing niet!)
Of doe je liever
sportoefeningen in de woonkamer? 🏼️Laat het
ons weten, we zijn benieuwd! #kiekjevandedag

🤸

😅

👟

🙆

genieten is dubbel plezier.

Volg ons. Deel ons. Like ons.
www.facebook.com/Koksijde-Oostduinkerke
www.pinterest.com/koksijde

@gem_koksijde

koksijde_oostduinkerke

www.youtube.com/GemeenteKoksijde
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Nood aan
een babbel of zorg?
058/53 43 10
0800/85.670
corona@koksijde.be
koksijde.be/coronavirus

