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Beste Ruiseledenaren,

We proberen allen moeizaam de bladzijde van het voorbije jaar om te slaan. Ooit zullen we herinneringen op-
halen aan het onwezenlijke 2020. We zullen opsommen wat we allemaal hebben gemist en niet meer mochten 
doen door een veelheid aan beperkingen. We hebben vooral onze familie gemist maar ook het dagelijks contact 
met elkaar, op straat, in de winkel, in een plaatselijk café. We hebben u gemist. Er kwam zelfs geen nieuwjaars-
receptie om het nieuwe jaar en elkaar warm en hartelijk te omarmen. Daarom, wat vroeger dan anders,  deze 
rkd-krant: een terugblik maar ook een blik vooruit. We toosten met u symbolisch op 2021, met volle moed, 
vertrouwen en gedreven door het onstuitbare verlangen om opnieuw te leven. Het wordt anders maar als we iets 
willen veranderen, zullen we het samen moeten doen! Samen houden we vol!

Greet De Roo, burgemeester en Linda Wyckstandt,  schepen van sociale zaken, 
wensen u allen namens rkd het allerbeste voor 2021!

WIST
JE DAT?

Burgemeester Greet De Roo u graag mee neemt 
in een filmmontage langs afgewerkte en lopende 
projecten in Ruiselede? 

Te bekijken op de gemeentelijke website en facebookpagina!

dat vele anderen dat wel zijn. Mijn vriend 
en ik hebben dan ook nog eens  het ge-
luk dat mijn oma naast ons woont. Ons 
knuffelcontact was dus snel gekozen. We 
hebben veel aan elkaar en zorgen goed 
voor elkaar. Door dit alles ben ik de klei-
ne momenten en dingen nog meer gaan 
appreciëren. 
Ernest: ik woon nog thuis, dus eenzaam 
was ik zeker niet en mijn knuffelcontact 
kwam heel vaak over de vloer. Op het 
vlak van thuis zitten en niets om han-
den hebben heb ik het wel moeilijker. De 
vele vrije tijd die ik anders niet heb, doet 
me nu wel nadenken. Ik heb moeite om 
mij te kunnen bezighouden. Het lange 
thuiszitten en niet veel kunnen doen en 
het ontbreken van een perspectief wan-
neer je weer mag gaan werken, dat laat 
sporen na.

Kan je begrijpen dat jongeren zich 
niet aan de regels houden en deelne-
men aan samenkomsten en  bepaalde 
lockdownfeestjes?
Ernest: ik kan het begrijpen dat jonge-
ren zich niet aan de regels houden, maar 
ik keur dit zeker niet goed. We mogen 
nu nog niet opgeven maar moeten nog 
even doorzetten om daarna alle geleden 
schade te mogen inhalen.
Julie: ik keur het natuurlijk niet goed, 
maar ergens begrijp ik het wel. Mijn 
broer is nu  18, zit  in zijn eerste jaar aan 
de universiteit van Gent en ik snap echt 
hoe moeilijk dit moet zijn. Hij zit in een 

nieuwe richting, op een nieuwe school 
en heeft de kans niet om nieuwe mensen 
te leren kennen. Ook zijn laatste jaar in 
de humaniora eindigde in mineur: geen 
100-dagen- viering, geen zesdejaarsreis 
en vooral je laatste jaar humaniora niet 
kunnen doorbrengen met je vrienden!

Werden mensen in je familie of kennis-
senkring geconfronteerd met besmet-
tingen of zelfs ziekte/sterfgevallen?
Julie: mijn tante, Ilse De Coster werkt 
in het ziekenhuis van Tielt en werd helaas 
zelf besmet. Ze is even goed ziek geweest, 
maar is nu gelukkig terug de oude! 
Ernest: wij hebben het geluk gehad dat 
tot op heden iedereen gezond is geble-
ven.

Zal deze epidemie jongeren meer 
doen nadenken over onze manier van 
leven, uitgaan, reizen?
Julie: ik ben er 100 procent van over-
tuigd dat dit inderdaad zo zal zijn. Ik 
weet niet of ik mezelf met mijn 26 lentes 
nog bij de ‘jongeren’ mag rekenen. Maar 
in mijn vriendengroep merk ik echt wel 
dat er over dit alles veel meer wordt na-
gedacht. Ontsmettingsgel zal nooit meer 
ontbreken in mijn handtas. Verder weet 
ik ook zeker dat jongeren na dit alles 
meer dan ooit zullen genieten van het 
‘jong zijn’. En dat is meer dan terecht! 
Ernest: ik denk ook dat er wel een en 
ander ten goede zal veranderen. Ikzelf 
zal in de toekomst al een stuk vroeger 

afspreken met vrienden en niet meer 
wachten tot na 23 uur.

Wat heb je het meest gemist in dit co-
ronajaar?
Ernest: met vrienden en familie afspre-
ken en eens lekker gaan eten. 
Julie: mijn vrienden en familie eens 
goed kunnen vastpakken! 

Wat wil jet het eerste doen als dit alles 
hopelijk ooit voorbij zal zijn?
Julie: eens goed gaan eten met mijn 
beste vrienden om daarna iets te gaan 
drinken en pas na middernacht in mijn 
bed te kruipen. 
Ernest: lekker gaan eten en iets gaan 
drinken met de vrienden.

Is knuffelcontact ook voor jou het 
woord van het jaar? Of mocht het ook 
iets anders zijn?
Julie: voor mij is het eerder mondmas-
ker. Een jaar geleden had ik nooit ge-
dacht dat dit een vast onderdeel van 
mijn outfit zou worden. 
Ernest: dat mag zeker het woord van het 
jaar zijn. Alhoewel er meer woorden in 
aanmerking kwamen. Door corona heb-
ben wel veel nieuwe woorden leren ken-
nen, die we voordien nog niet gehoord 
hadden, laat staan gebruikten. Laat ons 
hopen dat we deze woorden in de toe-
komst niet vaak meer nodig zullen heb-
ben.

2020, er is geen stilstaan, alleen een weg vooruit.
Het coronavirus sloeg wild om zich heen, ook in Ruiselede. Alles viel stil en de aanpak van de pandemie liep met nagenoeg alle 
aandacht weg. Toch waren er nog andere noodwendigheden in de gemeente die nauwlettend moesten worden opgevolgd. Openbare 
werken werden verder uitgevoerd. Bestaande projecten werden opgevolgd, nieuwe projecten werden opgestart.  

Onderhoud van de wegen met o.a. het aanbrengen van wegboorden en grasdallen, zoals in de Oude Tieltstraat, blijft een aan-
dachtspunt. Voor het onderhoud van fiets- en voetpaden werd in november een multifunctioneel veegwagentje aangekocht 
(kostprijs 100.000 euro). Het wagentje kan in de zomer gebruikt worden maar ook in de winter ingezet worden om fietspaden 
sneeuw- en ijzelvrij te maken. Dit maakt ons als gemeente bij hoogdringendheid minder afhankelijk van externe dienstverlening. 
Het onderhoud van beken en grachten wordt ook door onze eigen technische dienst gegarandeerd. 

Nieuwe zitbanken werden op een aantal 
plaatsen voorzien, o.a. aan de kerk. Jam-
mer genoeg bleven deze in het coronajaar 
veelal leeg. In het gemeentepark staat 
sinds midden september een regenboog-
bankje. Daarmee profileert Ruiselede zich 
uitdrukkelijk als een LGBT- vriendelijke ge-
meente waar plaats is voor mensen met les-
bische, homoseksuele, biseksuele geaard-
heid en voor transgenders. Moeilijk wordt 
het dan als je zusterstad Krasnik in Polen 
zich als één van de 100 steden en gemeen-
ten uitspreekt tegen deze bevolkingsgroep 
en zichzelf als “LGBT-vrije” zone uitroept. 
Op de gemeenteraad van Ruiselede van 20 
februari werd een motie ter afkeuring van 
de LGBT-vrije-zones in Polen ingediend en 
door alle gemeenteraadsleden goedgekeurd 
en ondertekend. 

Een Engelse vertaling van deze motie werd 
overgemaakt aan de Poolse ambassade in 
Brussel, de lokale overheid van Krasnik 
en de directie van de school waarmee het 
verbroederingsproject in 2002 werd aange-
gaan. Door corona werd de geplande trip 
van onze jongeren naar Krasnik dit jaar ge-
annuleerd. Het biedt nu wat uitstel om de 
situatie uit te klaren zoniet  komt deze ver-
broedering jammerlijk in gevaar. De situatie 
in Krasnik werd op een confronterende ma-
nier opgepikt door Jan Balliauw in Terzake 
van 11 december ll. Ook daar werd vermeld 
dat Ruiselede op die manier vreest voor het 
verder bestaan van een mooi project.

De nieuwe loods van de brandweer, palend 
aan de loods van de technische dienst is 
één van de opvallende bouwprojecten van 
de industriezone langs de N37 waar de 
gemeente fier op is. Binnenkort kan de 
brandweer verhuizen naar een moderne 
en aangepaste site met snelle verbinding 
met de N37 en kunnen de nu verspreide 
technische diensten op één locatie gecen-
traliseerd worden. KETNET was al vlug bij 
de pinken om op 18 december ll., bij de 
opstart van de warmste week, de live-uit-
zending “KETNET brandt weer” vanuit deze 
nieuwe brandweerloods te laten doorgaan. 

Een beetje groen is altijd welkom en zeker 
in eigen tuin. De gemeentelijke actie “Plant 
een boom in eigen tuin” was weer succes-
vol. Niet 50 maar 102 bomen, gaande van 
fruitbomen tot inheemse sierbomen, wer-
den gratis afgehaald in de loods op zater-
dag 19 december ll.  

Per 1 januari 2021 houdt de poetsdienst van 
het OCMW ermee op. Poetsdienst wordt niet 
langer als een kerntaak beschouwd voor het 
OCMW en de dienst was al vele jaren verlies-
latend. Na gedegen onderhandelingen wordt 
de dienst overgenomen door de VZW CURAN-
DO met behoud van de continuïteit voor zo-
wel klanten als werknemers en met garantie 
op verdere kwaliteitsvolle dienstverlening.
 
Jonge gezinnen ontdekken Ruiselede niet 
alleen om te wandelen maar ook om er zich  
te komen vestigen in de door bouwfirma’s re-
centelijk ontwikkelde verkavelingsprojecten. 
Sociale huisvesting (VIVENDO) zet ook een 

stap vooruit. Acht bestaande appartemen-
ten in de Toekomstlaan werden gesloopt en 
worden vervangen door 10 nieuwe wooneen-
heden. Binnenkort worden de 6 bestaande 
woningen aan het tennisveld vervangen door 
een nieuwbouwproject van 13 wooneenheden 
geïntegreerd in een omgevingsopwaardering 
van dat gedeelte van de Toekomstlaan. 
 
Nog niet zichtbaar maar in volle ontwikkeling 
en bespreking: de vernieuwing van het sani-
tair blok van de sporthal (op korte termijn) 
en de bouw van een cultureel ontmoetings-
centrum op het Polenplein. 
2021: er is werk aan de winkel!
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2020: HET JAAR DAT ROOD KLEURDE

Eind september: is dit het begin 
van een tweede golf?

Het beeld van het jaar bestaat niet en is al zeker geen foto. Het is een grafiek. Hoe-
veel keer hebben we ze niet gezien? Visuele voorstellingen van het aantal besmet-
tingen, ziekenhuisopnames, overlijdens…  Elke stijging verplichtte iedereen tot een 
andere manier van leven, rekening houdend met nieuwe regels en afspraken. Zelfs bij 
de jaarwisseling zijn we nog altijd angstvallig aan het tellen. We kunnen tellen en 
tellen maar ook figuurlijk deze dagen laten tellen, zodat ze ook een waarde krijgen 
en ons helpen om, als de angst voorbij is, niet onmiddellijk weer in onze oude ge-
woonten te vervallen. Het wordt anders in 2021! 

Een onvolledige round-up uit het corona-logboek van de gemeente Ruiselede:
Woensdag 4 maart: eerste melding van een coronapatiënt in Ruiselede. Vanaf dan ont-
snappen wij niet meer aan de dans van de eerste corona-golf. Ruiselede schommelt 
in kleurschakeringen tussen oranje en dieprood. Tijdens de tweede golf, die eind sep-
tember begon, zou het niet anders zijn. Tussen september en eind december testten 
4,5 % van de Ruiseleedse inwoners positief. Ook het rustoord werd dan getroffen: een 
groot aantal besmettingen, zieken en aan corona gelinkte overlijdens.   

Hoopgevende tekenen van solidariteit en dankbaarheid voor iedereen in de zorg laai-
en op onder de vorm van spontaan applaus om 20 uur, een trompetserenade in de 
Bruggestraat, sirenegeloei in de Aalterstraat en het luiden van de kerkklokken. 

Bedankt, duizend maal bedankt aan iedereen in de zorg en geneeskundige sector!

Het gemeentehuis maakt zich op om zo klantvriendelijk mogelijk diensten te kunnen 
aanbieden via het digitaal loket. Het Sociaal Huis wordt het infopunt voor mensen 
met zorgvragen en -noden. Voedselpakketten van De Toevlucht worden door vrij-
willigers bedeeld. Het aanbod wordt kenbaar gemaakt door flyers in de bussen voor 
65-plussers. Een oproep wordt gelanceerd om kaartjes en tekeningen te bezorgen aan 
het WZC.

In een nauwe samenwerking met de plaatselijke huisartsen wordt op 20 maart in Zaal 
Sport en Spel een triagepost operationeel.

Het lokaal bestuur neemt eind maart de regie over voor kinderopvang in de Paasva-
kantie, die zal gebeuren in de gebouwen van De Kiem en De Linde.

Daar Den Tap gesloten is, wordt de bedeling van maaltijden aan huis financieel ge-
steund.

Donderdag 16 april: gezien de ongunstige vooruitzichten (ook voor deze zomer) 
wordt de voorziene verbroederingsweek van Ruiseleedse jongeren met en in Krasnik 
geannuleerd.

Samen met UNIZO wordt een sensibiliseringscampagne opgezet om de lokale handel 
te steunen met grote banners op de invalswegen van de gemeente. De handelaars krij-
gen een kaartje om een hart onder de riem te steken. De GIS-medewerker ontwerpt 
een interactieve kaart van lokale handelaars met openingstijden en vermelding van 
eventuele afhaal- of bestelmogelijkheden. Verder krijgt Ruislébon een serieus duwtje 
in de rug.

Bestellingen en leveringen van mondmaskers via MIDWEST, Vlaanderen en Federaal 
worden in het vooruitzicht gesteld. Daarnaast gebeurt een gemeentelijke aankoop.

Geen buitenspeeldag voor de kinderen maar wel een zeer gesmaakte gadget aan de 
deur.

De gemeentelijke administratie gebruikt alle kanalen om via website en sociale media 
iedereen te bereiken met laatste updates aangaande coronamaatregelen, een aanbod 
aan vrijetijdsbesteding en sport en om ook de jongeren niet aan hun lot over te laten.

Bij de heropening van de scholen stelt de gemeente de lokalen van de kinderopvang 
Stekelbees ter beschikking van basisschool De Kiem.

Vanaf woensdag 20 mei worden de eer-
ste mondmaskers bedeeld. Van Ranst 
spreekt zich in een mooi filmpje uit over 
hoe die moeten gebruikt worden. Een 
tweede bedeling volgt later. 

De wekelijkse markt kan opnieuw opstar-
ten op vrijdag 22 mei. Blije gezichten en 
een goed uitgewerkt veilig circulatieplan! 
  
Een beperkt aantal studenten maakt ge-
bruik van de door de gemeente ter be-
schikking gestelde locatie om te studeren.

Als vanaf midden juni de cijfers beter 
worden kan een en ander heropstarten: 
plaatselijke horeca, organisatie vakantie-
opvang voor kinderen, toerisme in eigen 
streek met het ontwerp van een nieuwe 

toeristische kaart van Ruiselede. 

Begin juli vindt de tweede mondmasker-
bedeling plaats en wat later vindt ieder-
een in zijn brievenbus een opvouwbare 
shoppingtas en spaarkaart met tombola, 
te gebruiken bij lokale handelaars. “Ik 
denk lokaal”.

Lokale wandel- en fietslussen worden 
uitgestippeld en bewegwijzerd. Een zo-
mers initiatief dat in de winter zijn ver-
volg kreeg. Vanaf 20 juli kon je gaan 
“Vensteren in Ruiselede”: langs een 
wandel- fietsparcours maakte je op die 
manier kennis met creatieve werken in 46 
etalages of aan ramen.

Alle verenigingsleven lag nagenoeg stil. 

Het college beslist eind augustus om aan 
alle verenigingen (sport, jeugd en cultuur) 
een subsidie toe te kennen op basis van 
het puntenaantal van het voorgaande 
werkjaar en die subsidie te vermeerderen 
met 75% vanuit het noodfonds van de 
Vlaamse Overheid.

De speelpleinwerking werd afgesloten op 
21 augustus. De toegepaste bubbelwerking 
en bijkomende veiligheidsmaatregelen 
leidden tot een kwaliteitsvolle en veilige 
werking. 

September. De heropstart van het vereni-
gingsleven met indienen van draaiboeken 
en het evenementenformulier verloopt 
moeizaam. 
Alles moet met de voet op de rem. 

Onduidelijkheid bij zich snel opdringende 
verstrengingsmaatregelen van de rege-
ring. Activiteiten worden on hold gezet. 
Sluiting van de  horeca en van niet-essen-
tiële winkels.
We gaan met een mondmasker naar het 
kerkhof op Allerheiligen. 

Steeds meer wandelaars ontdekken de 
Ruiseleedse bossen rond Doomkerke en 
Kruiskerke in herfsttooi. Om ergernis te 
voorkomen voorziet de gemeente in een 
onthaalparking.    

December. Knuffelcontact wordt verkozen 
tot woord van het jaar. Het OCMW en het 
gemeentebestuur geven de twee basis-
scholen van Ruiselede een flink duwtje 
in de rug. Er wordt 10.000  euro verdeeld 
over de twee scholen om te gebruiken bij 
de aankoop van tablets. Niet het eni-
ge cadeautje want via Het Huis van het 
Kind krijgen alle kinderen, die in Ruisele-
de school lopen of gebruik maken van de 
kinderopvang, een snoeppakketje.  C7

Een ernstige verstrenging van de maat-
regelen wordt federaal afgekondigd. 
Kerstmis en nieuwjaar worden anders en 
minder. Het stadhuis en dorpscentrum 
worden dit jaar vroeger van kerstverlich-
ting voorzien. Voor de grote kerstboom 
staat een rode geschenkdoos, waarin 
kinderen hun tekeningen deponeren. Ie-
dereen krijgt een kaartje met de oproep 
“Laat je lichtjes schijnen”. Straks geen 
nieuwjaarsreceptie maar een blik op de 
gemeente en de realisaties van de voor-
bije maanden via een aantal professione-
le filmpjes. Op de eindejaarsactie van 
UNIZO wordt het ook nog even wachten. 
Deze kreeg van de gemeente een serieu-
ze financiële injectie van 5.000 euro in 
de prijzenpot maar wordt omwille van 
corona opgeschoven naar het voorjaar. 
 
Zoals eerder gesteld is dit een onvolle-
dige maar toch indrukwekkende was-
lijst van acties en initiatieven om deze 
coronacrisis zo   goed mogelijk aan te 
pakken op gemeentelijk niveau. Veel 
acties en maatregelen werden vanuit de 
eerste lijn gestuurd: de burgemeester en 
schepen sociale zaken gesteund door het 
schepencollege namen de beslissingen 
dikwijls bij hoogdringendheid. In een 
beperkt corona-overlegorgaan werd het 

logboek van maatregelen 
met enkele gemeenteraadsleden bespro-
ken en geduid. De uitwerking en opvol-
ging van maatregelen, acties en nieuwe 
initiatieven werd met grote inzet en ver-
antwoordelijkheid gedragen door onze 
gemeentelijke administratie en waar no-

dig aangevuld met inzet van de techni-
sche dienst. Wij willen daarvoor ieder-
een bedanken.

“Socialer, lokaler, actiever en dichter” 
het worden de pijlers van het coro-
na-herstelplan!

JONGEREN & CORONA
Sinds begin maart wordt ons leven bepaald en gestuurd door CORONA. 

Ouderen hebben het vooral op gebied van gezondheid hard te verduren. 

Jongeren ontsnappen eerder aan de dans maar zien toch ook een jaar 
wegdeemsteren. 

Een verloren jaar? 

We vroegen het aan Julie De Coster en Ernest Opsomer.

Is dit jaar voor jonge mensen een ver-
loren jaar?
Ernest: ik zie dit als een verloren jaar, 
niet enkel voor jongeren maar voor alle 
leeftijdscategorieën. Iedereen heeft zich 
moeten aanpassen. Hopelijk is dit snel 
voorbij en kunnen we de schade snel te-
rug inhalen.`
Julie: ik zie het voor ons ook zeker als 
een verloren jaar, maar nog meer voor 
oudere mensen. Wij hebben nog alle tijd 
van de wereld om dit jaar in te halen, 
maar voor oudere mensen is dat helaas 
niet het geval. 

Wat hebben de bestaande maatrege-
len rond sluiting van horeca of rond 
telewerken voor jou concreet bete-
kend? Heeft dat ook een aanzienlijke 
impact op het loonbriefje op het ein-
de van de maand? 

Ernest: de bestaande maateregelen heb-
ben voor mij een grote impact gehad. Ik 
werk in de horeca,  die alles samen al 
bijna 5 maanden dicht zal zijn dit jaar.
Dit wil zeggen dat ik sedertdien op tech-
nische werkloosheid sta. Ook loonmatig 
is dit dan  een stuk minder en dat is toch 
even aanpassen. Ik sta al te popelen om 
opnieuw te mogen beginnen.
Julie: zowel ikzelf als mijn vriend kun-
nen voorlopig nog steeds fulltime blijven 
werken, telewerken. We prijzen onszelf 
dan ook heel erg gelukkig.

Hoe heb je de beperkingen ervaren 
aangaande uitgaan, vrienden ontmoe-
ten en  relationeel beperkt worden tot 
1 knuffelcontact?
Julie: het is absoluut niet makkelijk 
voor ieder van ons, maar we moeten er 
nu eenmaal door. Liever even op de tan-

den bijten, zodat alles zo snel mogelijk 
terug normaal wordt. 
Ernest: ik mis het wel om ‘s avonds na 
het werk nog even iets te kunnen drin-
ken of met de vrienden eens af te spre-
ken. Het is nu jammer genoeg zo en hier 
moeten we door. Ik hoop dat iedereen 
zich nog even blijft inzetten om alle 
maatregelen op te volgen zodanig dat 
we zo snel mogelijk terug naar “het nor-
male” kunnen gaan. 
Gelukkig mochten we nog één knuffel-
contact hebben en dat werd mijn vrien-
din. We hebben veel tijd samen kunnen 
doorbrengen en zijn zelfs door corona 
begonnen met samen gaan lopen.

Heeft dat geleid tot een zekere men-
tale moeheid, eenzaamheid?
Julie: eenzaam ben ik nooit echt ge-
weest, maar ik kan me goed inbeelden 


