Beste inwoner van Kuurne,
Via deze brief informeren we jou over de
coronamaatregelen en hoe we als gemeentebestuur hierop
anticiperen.
Actueel nieuws kan je terugvinden op
www.info-coronavirus.be
www.kuurne.be/corona - www.kuurne.be/exitstrategie
corona@kuurne.be
@gemeente.kuurne
Gratis telefoonnummers
0800 14 689 | vragen over gezondheid en openbare orde
0800 120 33 | vragen over economie
+32 (0)2 501 4000 | vragen over hulp aan Belgen in het buitenland

“Moeizame wegen
leiden naar mooie
bestemmingen.”
Het lokaal dienstencentrum blijft
gesloten tot minstens 7 juni.

Terug naar de winkel

Vanaf 11 mei mogen alle winkels terug de deuren openen. Dezelfde maatregelen dienen gevolgd te worden
zoals in de voedingszaken. Het dragen van een mondmasker is aangeraden wanneer niet altijd voldoende
afstand kan worden gehouden. Het bestuur wil de lokale
koopkracht verhogen en biedt binnenkort een kooplokaalbon aan binnen Kuurne. Meer info volgt binnenkort.
kuurne.be

KUURNE MAG NAAR DE SPREEKWOORDELIJKE
STEMBUS
Heb jij al de verkiezingsborden gespot van onze
8 kandidaten? Vanaf 8 mei kan jij op je favoriete
beleidspersoonlijkheid stemmen! Benieuwd wie jouw
favoriet is? Maak je keuze en ontdek het volledige
beleidsplan ‘Tijd voor ruimte’.
kuurne.be/kuurtest

MONDMASKER GEBRUIKEN
Elke inwoner die ouder is dan
12 jaar mag de tweede helft van
mei een gratis mondmasker in de
bus verwachten van de gemeente.
Voorzie ook zelf in nog extra mondmaskers.
Hoe je mondmasker aandoen?
1. Was je handen met water en
zeep.
2. Neem het masker vast aan de
touwtjes.
3. Maak de touwtjes vast op je
hoofd.
4. Raak de binnenkant niet aan.
5. Trek het masker boven je neus
en onder je kin.
Hoe je mondmasker af doen?
1. Was je handen met water en
zeep.
2. Maak de touwtjes los.
3. Was je mondmasker op 60
graden.
4. Was opnieuw je handen met water en zeep.
Hoe je mondmasker bewaren?
1. Steek je mondmasker in een plastic zakje die je kan
toe doen. Niet los in je handtas.
2. Raak nooit de binnenkant van het masker aan.
3. Wil je het masker opnieuw gebruiken? Was het dan
eerst op 60 graden.
maakjemondmasker.be

WIE
KIES
JIJ?

kuurne.be/meerjarenplan

Terug naar school
vanaf 15 mei
Vanaf 15 mei starten de lessen in de Kuurnse scholen stap voor stap terug op. Dit betekent dat niet
elk kind vanaf 15 mei al terug les zal krijgen en
zeker niet voltijds.
In het basisonderwijs wordt gestart met volgende leerjaren:
• 6e leerjaar: maximum 2 dagen (of 4 halve dagen)
• 1e leerjaar: maximum 4 volle dagen
• 2e leerjaar: maximum 4 volle dagen
• Buitengewoon lager onderwijs: maximum 3 leerjaren.
Andere kinderen krijgen verder pre-teaching zoals het nu
loopt. Voor kinderen waarvan beide ouders werken is er
noodopvang. Wanneer er meer klassen kunnen opstarten is momenteel nog niet duidelijk.
Belangrijk: Kinderen in het lager onderwijs moeten geen
mondmasker dragen.
Secundair onderwijs?
De regeling van wie wel en niet kan starten ontvang
je rechtstreeks van de school waar jouw zoon/dochter
actief is. Leerlingen in het secundair onderwijs moeten verplicht een mondmasker dragen als ze naar
school gaan.
Elke ouder zal via school de juiste informatie krijgen over
zijn of haar kinderen. De scholen verzetten enorm veel
werk om ervoor te zorgen dat alles veilig kan opgestart
worden. In Kuurne zullen de scholen hun uiterste best
doen om iedereen die les mag krijgen ook les te geven.
Als er terug teveel kinderen naar school komen, kan het
systeem aangepast worden en stappen we terug over op
pre-teaching.
GRATIS TENNISSEN OF VISSEN OP HET SPORTPARK
Tijdens de periode van verplichte sluiting voor de
sportdienst kan je gratis komen tennissen of vissen op
het sportpark. Alle maatregelen moeten gerespecteerd
worden. De reservatie van het tennisveld kan tot en met
12 mei telefonisch op weekdagen van 8 – 12 uur en van
12.30 – 17 uur (niet op vrijdagnamiddag). Vanaf 13 mei zal
het mogelijk zijn om online te reserveren via de website.
Op de site is het ook toegestaan om te voetballen (buiten
de voetbalvelden), kubben, petanque, badmintonnen...
telkens met maximum 3 personen en houd voldoende
afstand.
kuurne.be/vissen-en-tennis-tijdelijk-gratis
056 35 27 71

Namens het gemeentebestuur van Kuurne
Els Persyn - Algemeen directeur
Francis Benoit - Burgemeester

GEMEENTEHUIS ENKEL OPEN OP AFSPRAAK
Vanaf maandag 11 mei zetten we de volgende stap binnen
de versoepeling van de maatregelen. De dienstverlening
van het gemeentehuis wordt vanaf die dag ook geleidelijk
aan uitgebreid.
De uitgangspunten zijn:
• We werken enkel op afspraak. Een afspraak maken is
verplicht.
• We leveren enkel producten en diensten af die
dringend zijn. Een reispas die je bijvoorbeeld pas nodig
hebt in november, vraag je best op een later moment
aan.
• Voor de dienstverlening die digitaal beschikbaar is,
verwijzen we naar ons e-loket. Voor die producten kan
je voorlopig geen afspraak maken.
• We helpen maximaal telefonisch en digitaal verder.
• We behouden de bestaande openingstijden.
We hanteren de volgende belangrijke
veiligheidsmaatregelen:
• kom alleen naar het gemeentehuis
• voel je je ziek, blijf thuis en annuleer jouw afspraak
• houd voldoende afstand en draag bij voorkeur een
mondmasker
• bij aankomst ben je verplicht de handen te ontsmetten
• wij ontsmetten de balies, de wachtruimtes en de
werkplekken
Hoe maak je een afspraak?
kuurne.be/op-afspraak
056 73 71 11 elke werkdag tussen 8.30 en 12.00 uur en op donderdag
ook tussen 16.00 en 19.00 uur

