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1. Toelichting werking VT diensten tijdens Corona (Pieter)

1. Bibliotheek
Gestart vandaag volgens de nieuwe openingsuren. Afhaalbib blijft op donderdag.
2. Sport
De nieuwe maatregelen maken trainingen van sportclubs in de openlucht weer mogelijk
mits aanwezigheid van een coach bij elke training. Het totale aantal personen mag niet
meer dan 20 zijn. Sporters moeten onderling de social distancing-regels van 1,5 meter
respecteren. De sportclubs die opengaan, moeten de veiligheid van hun sporters kunnen
garanderen. Vanuit de sportdienst werd er een veiligheidsdraaiboek opgemaakt ter
ondersteuning van de verschillende sportclubs.
Het onderhoud van de voetbalvelden is volop bezig, waardoor het voor het moment niet
mogelijk is om deze te betreden. Door de coronacrisis werd dit vroeger dan normaal
gestart waardoor de velden zeker optimaal zullen zijn tegen het nieuwe seizoen. De
sportdienst blijft verder inzetten op een digitaal aanbod om onze burgers aan het sporten
te krijgen/ houden.
De voorziene sportsnacks alsook de sportacademie worden geannuleerd voor de rest van
het schooljaar. Ook de seniorensport wordt gezien de risicogroep, geannuleerd tem eind
juni (einde seizoen).
Indoor lessenreeksen (eigen aanbod) zouden voorzien worden in openlucht vanaf begin
juni mits naleving van social distancing.
Indoor sporten blijft verboden tem 8 juni. Dit betekent dat de sporthallen gesloten blijven
tem 8 juni.
3. Zaalverhuur (cultuur en jeugd)
Geen publieke activiteiten en evenementen, vergaderingen tem 15/08 . Dat betekent dat
alle geplande activiteiten zowel intern als extern in CC het SPOOR geannuleerd worden
tem 30/06 dit met uitzondering van de bloedinzameling. De cultuurdienst zelf vraagt om
deze beslissing uit te breiden tem 15/08 gezien de huidige maatregelen waarschijnlijk
niet versoepeld zullen worden en op deze manier alle nog geplande activiteiten tijdig
geannuleerd kunnen worden.

Externe vergaderingen kunnen niet doorgaan in CC het SPOOR tem de volgende
veiligheidsraad van 08/06. Indien de veiligheidsraad dan zou beslissen dat de horeca
opnieuw open gaat dan moeten we externe vergaderingen ook toelaten.
4. CC
Balkonconcerten, wekelijks op woensdag.
5. Museum Peter Benoit
Vanaf 18 mei mogen musea beperkt terug open. Zo moet de ticketverkoop online
gebeuren, moet je de regels rond social distancing kunnen garanderen, … . Gezien het
beperkt aantal bezoekers in ons museum en de strenge maatregelen die vooropgesteld
worden, stellen we voor om het museum pas op donderdag 02/07 te heropenen. Dit in
functie van de start van ‘Uit met vlieg’, een zomerse zoektocht voor kinderen en hun
gezin.
6. DKO: SAMWD & AHA!
Ook voor het deeltijdskunstonderwijs zijn er nieuwe maatregelen genomen. Zo mag het
deeltijds kunstonderwijs van 25/05 haar onderwijsactiviteiten gedeeltelijk heropstarten.
Enkel één op één contacten zijn toegestaan. Beide directies zijn volop aan het bekijken
op welke manier ze haar onderwijsactiviteiten gaat organiseren. Het afstandsleren blijft
hoe dan ook een groot deel van het aanbod.
Het nieuws van de dag is! Francis licht toe:
https://www.youtube.com/watch?v=ZNatpajnzUc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Rzd4
GjeJXBMEob_aV9Cb7i2mTSJ2qL_HfTUAhlJnb_ys1brBg6RcBAvc
Kijken maar en genieten! Echt knap van H.A.P.!
Vanaf september start H.A.P.! met een werking in Kuurne. Komt in de volgende
gemeenteraad aan bod. Kon niet vroeger aangezien de GR van Kuurne na de onze valt
(mei).
7. Archief
De publieke werking van het archief blijft gesloten. Om toch tegemoet te komen aan
eventuele vragen rond opzoekingswerk wordt het volgende voorgesteld.
Vanaf maandag 25/05 kunnen bezoekers telefonisch (056 733 468) of via mail
(archief@harelbeke.be) een afspraak maken voor opzoekingen in het stadsarchief. De
afspraken zijn enkel op dinsdag mogelijk van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur (zoals de
reguliere openingsuren). Om een veilige afstand te garanderen wordt het aantal
bezoekers van de leeszaal beperkt tot 2 per dagdeel. De te raadplegen archiefstukken
kunnen op voorhand worden opgevraagd en zullen door het archiefpersoneel worden
klaargelegd. Na afloop van de afspraak zullen de archiefstukken 3 dagen in een aparte
ruimte (buiten het archiefdepot) worden bewaard zodat eventuele besmetting van de
stukken wordt geminimaliseerd. De tafels en stoelen in de leeszaal worden na elke
gebruiker ontsmet. Indien de afstand niet kan worden gegarandeerd zal het
archiefpersoneel mondmaskers dragen.
Tot op heden kunnen opzoekingen steeds via mail worden doorgestuurd naar
archief@harelbeke.be. Kleine opzoekingen worden door het archiefpersoneel via mail
behandeld. In het geval van grote opzoekingen wordt aangeraden om een afspraak te
maken om vanaf maandag 25/05 zelf in het archief de opzoeking ter verrichten.

8. Jeugd, studeren in TSAS
Vanaf donderdag 21/05.
Een beslissing over de jeugd- en sportkampen deze zomer wordt pas verwacht eind deze
maand.
Normaal wordt Jeugdcentrum TSAS elke examenperiode opengesteld voor studenten om
samen te studeren. Door de Corona-maatregelen werd dit aanbod voor de studieperiode
mei-juni geschrapt.
Gezien de recente beslissing van de veiligheidsraad, kwam de vraag of er in Harelbeke –
net als in bepaalde andere gemeenten – toch studieruimte voorzien wordt. Op infocoronavirus.be is volgende informatie terug te vinden:
“Silent places” voor studenten zonder passende studiefaciliteiten kunnen georganiseerd
worden mits op afspraak en met respect voor de social distance maatregelen. Indien het
openbare bibliotheken betreft, zoals op verschillende faculteiten het geval is, moet een
toezichtcontrole voor studenten door toezichthouders en personeel voorzien worden.
Vanuit de Jeugddienst werd bekeken wat haalbaar zou zijn om studenten in
Jeugdcentrum TSAS een rustige studieruimte te kunnen aanbieden. Via volgende
organisatie lijkt het wel haalbaar om een beperkt aantal studieplaatsen te voorzien:
•
•
•

•
•

•
•

•
•

Organisatie van de studieruimte in de grote zaal van Jeugdcentrum TSAS dit na
goedkeuring door onze preventieadviseur na plaatsbezoek.
Organisatie van de studieruimte in de grote zaal van Jeugdcentrum TSAS.
Beperking tot 24 studenten. De tafels worden op een voldoende afstand van
elkaar geplaatst; met één stoel per tafel. Er wordt voor gezorgd dat de studenten
geen extra tafels en stoelen kunnen bij plaatsen. Er worden voldoende
verlengdraden voorzien zodat de studenten ook hun computer kunnen gebruiken
tijdens het studeren.
Beperkte uren: van 8u tot 18u. Openen en sluiten gebeurt door een
Jeugddienstmedewerker.
Op voorhand reserveren. Op die manier wordt vermeden dat er meerdere
studenten aanwezig zijn dan het maximum aantal en kan er – naar tracing toe –
makkelijker ingespeeld worden mocht één van de aanwezige studenten besmet
blijken met Covid-19.
Dagelijks poetsen van sanitair. Voor reinigen van tafels en stoelen wordt een
spray en doekjes voorzien en wordt aan de studenten gevraagd om voor en na
het gebruikt van de studieruimte hun tafel en stoel te reinigen.
Bar en frigo’s kunnen niet door de studenten gebruikt worden. Drank en eten
moet door de studenten zelf meegebracht worden en moeten ze bij zich houden.
Op het eind van de studiedag dient alle materiaal terug mee naar huis genomen
te worden. (zodat de tafels gepoetst kunnen worden)
Gedurende de dag ziet een medewerker van de Jeugddienst er op toe dat de
maatregelen gerespecteerd worden door nu en dan eens te passeren.
Duidelijke afspraken met de studenten:
o Enkel aanwezig zijn wanneer je gereserveerd hebt.
o Voor en na gebruik van de ruimte tafel en stoel reinigen met spray en
doekjes (die weggegooid worden)
o Regelmatig handen wassen. (zeker na pauze buiten / toiletbezoek)
o Communicatie dat het aangewezen is om bij het verlaten van de tafel (bvb.
Toiletbezoek, eventjes naar buiten gaan…) om een mondmasker te dragen.
o Ten allen tijde afstand houden van de andere studenten; enkel eigen tafel
en stoel aanraken.

o

Tafels, stoelen en verlengdraden worden niet verplaatst.

Naar data toe:
• Voorstel om te starten op donderdag 21 mei 2020.
• Openstellen tot en met zondag 28 juni 2020.
• Voorstel om deze regeling zowel in de week als in het weekend aan te houden.
Naar communicatie toe zou dit enigszins anders aangepakt worden dan anders. Normaal
wordt dit aangeboden als een fijne manier om samen te studeren: je kan elkaar steunen
in deze periode, kan samen pauze nemen… In deze context zou de communicatie
hierrond vooral volgende kernpunten hebben:
• Duidelijke communicatie dat het de bedoeling is om studenten die thuis geen
passende studiefaciliteiten hebben (geen of onvoldoende internet, geen rustige
ruimte waar gestudeerd kan worden…) een rustige plaats aan te bieden waar ze
kunnen studeren.
• Duidelijk stellen dat studenten die thuis wel over de passende studiefaciliteiten
beschikken, beter thuis blijven studeren. (zodat het niet de bedoeling is dat men
in TSAS komt studeren omdat dat gezelliger is)

Wat met activiteiten van verenigingen (Rosanne Mestdagh)?
Alle activiteiten worden in samenspraak met de verenigingen geannuleerd en/ of
verplaatst. Tem 15/08 laten we geen externen toe. Vanaf 16/08 kan het opnieuw
afhankelijk van de richtlijnen.
2. Toelichting Huis van Welzijn door Micheline (zie PPT)

Hoe was de opstart vandaag? (Wouter Boeckaert)
(Francis Pattyn) De eigen scholen hebben altijd op tweede Pinksteren een pedagogische
studiedag waardoor de effectieve start pas voor morgen zal zijn.
Qua voorbereiding werd er heel wat geregeld zodat scholen maximaal kunnen gebruik
maken van onze stadsinfrastructuur (socio’s e.d.) voor zowel de les als de noodopvang.
Met dank aan Karolien Deschildere voor alle puzzelwerk.
Sommige scholen gaan opnieuw volledig open en andere werken met halve dagen.
We proberen elke school zo goed mogelijk te ondersteunen voor elke Harelbeekse
leerling ongeacht het net waarin het georganiseerd worden.
We krijgen ook subsidies vanuit Vlaanderen om de opvang tijdens de paasvakantie deels
te financieren. De scholen worden gecontacteerd.
Lise Marie Platteau

Zien de jeugdbewegingen het haalbaar om op kamp te gaan deze zomer? Zijn er al vragen gesteld
aan de jeugdraad hieromtrent voor ondersteuning?
David Vandekerckhove : De meeste jeugdbewegingen zien dit haalbaar. Dit werd al
bevraagd door de jeugddienst. Sommigen splitsen op en beperken het aantal dagen.
Andere gaan helemaal op kamp en proberen in bubbels te werken. Er is een
jeugdbeweging die ervoor kiest om enkel met de oudsten op kamp te gaan en dan met
de andere leeftijden dagkampen te organiseren op eigen locatie.
Vanuit de jeugddienst wordt er ook bekeken op welke manier er eventueel een
samenaankoop zou kunnen gebeuren om oa. handgels e.d. aan te kopen.

Thomas Guillemeyn: Dagkampen? Is dit het gevolg van de regels of beschikbaarheid van
de kampplaatsen?
David: Zal van verschillende factoren afhangen. Sommigen zien het niet haalbaar om
met de bestaande ploeg een gans kamp te organiseren.

Wout Patyn
Francis, is er uiteindelijk een initiatief kunnen opgestart worden voor zomerscholen? (ik weet dat het
kortbij was voor de aanvraag).
Francis Pattyn: voorlopig van beide netten weinig enthousiasme. En het was kort dag.
Gwenny Meyfroid: De eerste 6 weken van het nieuwe schooljaar wordt de leerstof herhaald,
waardoor de nood minder groot is.
3. Jaarverslag Huis van Welzijn door Micheline (zie PPT).

Wouter Bouckaert

Een aantal korte vragen: Afspraken: ca: 6.000 doch 20% komt niet af. Kan hier iets aan gedaan
worden ?
Micheline Decuypere:
Vaak komen ze niet af, maar maken dan een nieuwe afspraak. Maar er zijn ook een aantal mensen
waarbij we aanklampend moeten werken. Maar we kunnen dit niet 100% uitsluiten. Dit is een
trend die we merken in de brede samenleving.
Wouter Bouckaert
Leeflonen: 40% in de categorie <20j en indien < 30j ca. 70% ?
Micheline: het is inderdaad een grote groep onder de 30 en daarbij zitten heel wat studenten. Dit
wordt ook aangekaart Federaal. Vaak is het geven van een leefloon wel van tijdelijke aard. We
proberen mensen zo snel mogelijk aan het werk te krijgen.
Dit is een trend over gans Vlaanderen.
Wouter Bouckaert:
Kan VZW Schuldbemiddeling niet in W13 gebracht worden?
Micheline: VZW werkt ruimer dan voor gebied W13, Zuid- West-Vlaanderen, en bestaat eigenlijk
al veel langer dan W13. Dus niet relevant om deze VZW te integreren.

Wouter Bouckaert:
We zien aanvragen sociale kruidenier structureel stijgen doch qua begeleiding/beheer/..... constant
of zelf lichtjes dalend over de voorbije jaren. Vanwaar de discrepantie ?
Micheline: Dit zijn mensen die beperkte begeleiding hebben en een laag inkomen
hebben. Het is op basis van het referentiebudget dat bepaald wordt of je recht hebt op
toegang van de sociale kruidenier of niet.

Patrick Claerhout
is "Koop Lokaal" ook doorgedrongen bij de sociale kruidenier, los van de reeds bestaande
organisaties, Of gebeurd dit enkel via foodact?
Micheline: gebeurt eigenlijk vooral via foodact en … . Zelf wordt er weinig aangekocht. Met de
steun van de subsidie hebben we wel Harelbeekse Weireldkoarten gegeven die lokaal
gespendeerd worden.
Kathleen Duchi: Waarom enkel fin. educatie in die 2 scholen?
Micheline: we kunnen niet elke school laten participeren. Dit jaar stonden er andere
scholen gepland. Dit wordt bevraagd via het OHO en dan ingeplant met een
beurtsysteem. Maar ten gevolge van Corona spijtig genoeg uitgesteld.

Patrick Claerhout
Het grootste respect voor Yves ivm Eenhana, maar het is iedere keer een beetje terug naar af.
Lynn Callewaert: in de adminstratie loopt het inderdaad niet vlot. Veel wissels enz. maar
we hebben er een goed oog in.

Kathleen Duchi
Is er positieve evolutie wat betreft mentaliteit en besef rond afvalbeheer?
Lynn Callewaert: de mensen beseffen dit en de verkoop van het oppompen van het water
was financieel nodig om verder te kunnen. Ze schamen zich hiervoor, maar we moeten
blijven inzetten op de goede vertrouwensbasis die we onderling hebben.

Kathleen Duchi. Gezien de prijs van de stookolie veronderstel ik dat het aantal zal dalen?
Micheline: we gaan daarvan uit.
Dominique Windels: Grote vraag is wat er gaat gebeuren met de SVK's indien het nieuwe Vlaamse
woondecreet van kracht gaat, ttz toewijzingen worden zelfde systeem als van gewone
huisvestingsmaatschappijen
Micheline: dit nog afwachten, en wordt aangekaart via W13 en koepel skv’s

David Vandekerckhove Dominique Windels, inderdaad. We zijn zeer benieuwd!(En zoals Micheline
zei, ook bezorgd.)
Dit kwam ook al aan bod op lokaal woonoverleg. Lokaal volgen we dit goed op.

4. Varia.

Lise- Marie Platteau: Vandaag het goede nieuws vernomen dat de Vlaamse regering 276.721,54
euro vrijmaakt om de jeugd-, sport- en cultuurverenigingen in Harelbeke te steunen. Al een idee
waarvoor dit grotendeels zal worden gebruikt? Of waar nu de grootste noden zijn?
Dominique Windels: vandaag pas het nieuws vernomen. Pieter zal dit opnemen en
bekijken waar we dit het meest efficiënt kunnen inzetten.
David: ik was nog niet op de hoogte van de grootorde. Zal zeker goed en efficiënt
besteed worden.

