Bewonersbrief
Corona update
2 november 2020
Mogelijke wijzigingen na 2 november zijn niet opgenomen in deze brief

Beste inwoner,
Je wordt er dagelijks mee geconfronteerd: de coronacijfers in ons land evolueren niet gunstig. Helaas is het
nodig dat er opnieuw strengere maatregelen worden genomen.
-> Op de achterkant van deze brief vind je een overzicht van wat dit concreet betekent.
We roepen iedere inwoner van Roeselare op om de maatregelen nauwgezet te volgen.
Doe het a.u.b. voor jezelf, je familie en vrienden en al wie je lief is.

We helpen elkaar
Het Platform Roeselare Helpt is er en wordt uitgebreid. Voor zowel wie hulp zoekt of hulp wil bieden is er het
gratis telefoonnummer 1788 en de website www.roeselare.be/roeselarehelpt.

We luisteren naar jou!
November is een donkere periode met korte dagen en weinig zonlicht. Voor velen betekent dit het begin van een
moeilijkere periode. Corona maakt deze periode nog lastiger.
Blijf niet met je vragen zitten. Durf ze stellen.

•
•
•

Voel je je angstig, eenzaam en wordt het je allemaal soms teveel?
Kan je hulp gebruiken bij het doen van de boodschappen, de hond uitlaten,…?
Wil je af en toe een babbel aan de telefoon?

Alle hulp- en zorgvragen worden in vertrouwen behandeld.

Wil je zelf iets doen om anderen te helpen?
Zoek het niet te ver en vraag aan je familie, vrienden, kennissen en buren hoe het met hen gaat.
Met de campagne “1000 keer oltegoare” zoeken we 1000 vrijwilligers die willen helpen in deze moeilijke tijden.
Dit kan vanalles zijn, van boodschappen doen tot iemand opbellen die zich eenzaam voelt. Neem zeker een kijkje
op de website www.roeselare.be/roeselarehelpt of bel 1788 om te weten te komen hoe jij kan helpen!

We steunen de handelszaken en horeca #VANRSL
De vele winkels en horecazaken in Roeselare gaan door de verplichte sluiting door een moeilijke periode.
Je kan hen blijven steunen, door wat vaker digitaal een product bij hen te kopen of een take away-maaltijd af te
halen. Bekijk de volledige lijst op www.roeselare.be/kooplokaal en trakteer jezelf op iets lekkers of leuks uit eigen
streek.

Hou het veilig en gezond!
Zorg goed voor mekaar. Oltegoare stoppen we het coronavirus.
Met vriendelijke groeten,

Geert Sintobin 							Kris Declercq
Algemeen directeur						Burgemeester

Sommige inwoners ontvingen een bewonersbrief met coronamaatregelen op datum van 29 oktober.
Deze brief is een update met de maatregelen uit het ministerieel besluit van 1 november.

Stad Roeselare volgt uiteraard de richtlijnen van zowel de federale en Vlaamse overheid als van de provincie
West-Vlaanderen, en nam zelf ook bijkomende maatregelen. Hieronder vind je een overzicht van wat belangrijk
is in Roeselare:

Mondmasker
•
•
•
•

Je hebt verplicht een mondmasker op zak, waar je ook gaat.
Je draagt verplicht een mondmasker in het kernwinkelgebied, op de Trax-site, op de recyclageparken en
op de parkings van winkelcentra.
Mondmaskers zijn ook verplicht op speelterreinen en in schoolomgevingen.
Draag altijd je mondmasker op drukke plaatsen, of wanneer je de afstand van anderhalve meter niet
kan bewaren.

Horeca - winkelen - dinsdagmarkt
•
•
•

•
•

Cafés en restaurants zijn gesloten. Afhalen van maaltijden is mogelijk tot 22 u.
Nachtwinkels sluiten om 22 u. en er is een verbod op alcoholverkoop na 20 u.
Essentiële winkels zijn open. Bijvoorbeeld: supermarkt, bakker, apotheker of post. Tuincentra,
krantenwinkels en doe-het-zelfzaken zijn ook open. Alle andere winkels zijn gesloten.
Bekijk op www.roeselare.be/kooplokaal welke winkels online een afhaal- of leverdienst aanbieden.
Winkelen doe je individueel of met hoogstens één andere persoon voor maximum 30 minuten.
De dinsdagmarkt blijft open voor verkoop van essentiële goederen. De Stad zet extra stewards in om de
veiligheid op de markt te garanderen. Draag wel een mondmasker en volg het eenrichtingsverkeer.

Verplaatsingen en sociale contacten
•
•
•

•

De basisregel is: ontmoet de komende periode minder mensen.
Op openbaar domein mag je met maximum 4 personen samen zijn, zolang je een veilige afstand bewaart.
Kinderen onder de 12 jaar tellen niet mee.
Er is een verbod om je op de openbare ruimte te begeven tussen 24 u. en 5 u. Dit geldt niet voor
essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen zoals o.m. dringende medische redenen, professionele
verplaatsingen en woon-werkverkeer.
Elk gezinslid heeft recht op 1 knuffelcontact. Gezinnen mogen wel maar 1 knuffelcontact tegelijkertijd
thuis uitnodigen. Mensen die alleen wonen mogen naast hun knuffelcontact nog 1 persoon uitnodigen,
maar ook niet tegelijkertijd.

Jeugd, sport en ontspanning
•
•
•
•
•

Alle infrastructuur voor indoor activiteiten gaat dicht: zwembaden, binnenspeeltuinen, bowlings,
bioscopen, fitness, ...
Professionele sportevenementen kunnen doorgaan, maar zonder publiek.
Je mag buiten sporten met maximaal 4 personen. Hou wel 1,5 meter afstand.
Outdoor speelpleinen blijven open. Begeleidende volwassenen dragen een mondmasker.
Meer informatie over jeugd- en sportactiviteiten lees je op www.roeselare.be/corona.

Cultuur en evenementen
•
•
•

Alle evenementen en activiteiten zijn verboden, ook rommelmarken, kerstmarkten, ijspistes, ...
Alle cultuurhuizen (De Spil) en musea (KOERS, Ter Posterie, ...) gaan dicht.
ARhus blijft open.

Woonzorgcentra
•

Het bezoek is momenteel sterk beperkt. Voor de meest actuele info kan je terecht bij het woonzorgcentrum.

Hou afstand

Draag altijd je
mondmasker op
drukke plaatsen

Was regelmatig
je handen

Beperk je
contacten

Opgelet: ook nieuwe maatregelen zijn nog mogelijk in functie van de situatie.
Alle laatste info over de coronamaatregelen vind je op www.roeselare.be/corona.

