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Beste Oosterzelenaar,

We leven in bizarre tijden. Weken-
lang kunnen we elkaar de hand 
niet meer schudden en moeten we 
afstand houden van al wie ons lief 
en dierbaar is. De genomen maatre-
gelen wegen door bij iedereen. Dat 
beseffen ook wij, als lokale politieke 
partij. Daarom graag een dankwoord 
aan u. Bedankt om vol te houden.

Binnen onze gemeente zien we heel 
wat mooie acties ontstaan die groei-
en uit moed en solidariteit. De wil om 
elkaar te helpen waar mogelijk toont 
meteen hoe weerbaar we zijn als 
mens. Die Vlaamse veerkracht houdt 
ons recht in moeilijke tijden.

Binnen het gemeentebestuur doen 
we er alles aan om op gemeentelijk 
vlak de geleden schade zoveel als 
mogelijk te beperken. Gezondheid 
staat uiteraard voorop. En dat is wat 
we ook u, uw vrienden en familie van 
harte toewensen.

Hou moed, hou u sterk. Samen 
komen we er door.

Simon Lejeune
Voorzitter N-VA Oosterzele
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Mondmaskers 
voor Oosterzele
Het dragen van mondmaskers is het 
nieuwe normaal. De gemeente kocht 
10.000 mondmaskers aan en bood hulp 
en materiaal aan voor het zelf maken 
van mondmaskers. Daadkrachtig 
bestuur waarbij de N-VA het voortouw 
nam.

Sinds de coronacurve een dalende trend 
vertoont, komen we met z’n allen in 
een nieuwe fase terecht. De fase waar-
in het post-coronatijdperk meer vorm 
krijgt. Zeker in de eerste maanden van 
dat post-coronatijdperk zullen mond-
maskers een belangrijke rol spelen. Op 
aandringen van N-VA Oosterzele werd 
een gemeentelijke werkgroep opgericht 
om onze inwoners van mondmaskers te 
voorzien. Naast onze schepen Orville 
Cottenie namen ook onze secretaris 
Dieter Lumen en zijn vrouw Maïke 

Mertens deel aan de werkgroep. Beiden 
staan ze als verpleegkundigen in het AZ 
Sint-Elisabeth in Zottegem mee aan het 
front om die crisis te bestrijden. Gezien 
hun job hebben ze ook de kennis en de 
ervaring van wat een goed en praktisch 
mondmasker moet zijn.

Warme solidariteit
Naast de aankoop van 10.000 mondmas-
kers voor Oosterzelenaren ouder dan 12 
jaar, zette de werkgroep in op een warme 
solidariteitsactie. De gemeente kocht 
materiaal aan om Oosterzelenaren de 
mogelijkheid te bieden zelf bijkomende 
mondmaskers te maken. Vrijwilligers 
knipten de stoffen voor op een zoge-
naamde ‘knipdag’. Zo werden pakketjes 
gemaakt waarmee inwoners zelf mond-
maskers maakten, thuis of op de ‘naai-
dag’ van de gemeente.

Dank aan alle vrijwilligers die dat mee 
mogelijk maakten. Samen zorgen we 
voor een warm en solidair Oosterzele.
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Hoe kijk jij naar de coronacrisis? 
Door als verpleegkundige die crisis van op de eerste rij mee te maken, ben ik overtuigd van de 
ernst. Je ziet wat het aanricht bij de patiënten en hun omgeving. Zo zal ik nooit de nacht verge-
ten waarop een man, een vader, werd binnengebracht. Aan zijn familie moest ik duidelijk ma-
ken dat bezoek niet toegelaten was. De man is diezelfde nacht nog overleden, zonder afscheid 
te nemen van vrouw en kinderen. Enerzijds voelde ik me schuldig omdat ik de vrouw en haar 
kinderen had weggestuurd. Anderzijds is dat wat ik op dat moment moest doen. 

Klinkt ontzettend onwezenlijk. 
Dat is het ook. Ik voel me een vreemde voor de patiënten. Als een ruimtemannetje, door het 
pak dat we dragen. Voor onze patiënten hebben wij geen gezicht en hen moed geven door een 
schouderklopje te geven is niet toegestaan. Het voelt koud en afstandelijk, wat ik als verpleger 
niet wil zijn. 

Waar kijk jij het meeste naar uit? 
Het weerzien en contact met de naaste familie. Niet in het minst met mijn oudste zoon, Timo. 

Het zorgpersoneel. Het zijn de helden van deze tijd. De helden van altijd. Zij staan in de frontlinie in de bestrijding van het  
coronavirus en worden er dagelijks mee geconfronteerd. Ook binnen N-VA Oosterzele hebben we drie mensen actief in de  
zorgsector. We vroegen naar hun ervaringen in deze moeilijke tijden.

Stemmen uit de zorgsector

Wat houdt je werk precies in? 
Normaal staan wij in voor het behandelen en verdelen van elektronisch voorgeschreven 
medicatie. Door de corona-epidemie kregen we ook heel wat andere taken op ons bord.

Zoals?
Het maken en bedelen van alcoholgels. In het psychiatrisch centrum waar ik werk is 
ook een Covid-afdeling met zes bedden. Medicatie die zij nodig hebben, wordt eerst vijf 
dagen in quarantaine gehouden. Het maakt het werken er niet eenvoudiger op, maar we 
passen ons aan. 

Waar kijk je het meeste naar uit? 
Ik verlang naar de knuffels van mijn kleinkinderen. We houden contact via FaceTime, 
maar dat is niet hetzelfde. Ik zal blij zijn als ik ze weer in mijn armen kan nemen.

Welke veranderingen in je job ervaar je?
Door de corona-epidemie word ik meer ingeschakeld in het zorgteam en sta ik momenteel 
ook mee in voor de maaltijdbegeleiding. Daardoor kreeg ik de kans om de bewoners op een 
andere manier te leren kennen waardoor mijn respect voor al het personeel in een woon-
zorgcentrum nog groter is. 

Woonzorgcentra staan door de crisis mee in de belangstelling.
Klopt. Hopelijk blijft die aandacht ook nadien, in betere tijden. 

Waar kijk jij het meeste naar uit?
Ik kijk er enorm naar uit om na deze moeilijke tijd met de bewoners een wandeling te ma-
ken in open lucht. Nu mag dat alleen in de gangen van het woonzorgcentrum. Al kan ik me 
inbeelden dat zij daar nog meer naar verlangen dan ikzelf. 

Elisa De Vogelaere, apotheekassistente in het psychiatrisch centrum Ariadne te Lede

Nele Van de Voorde, kinesist in woonzorgcentrum Ter Veldbloemen en De Zilverlinde te Scheldewindeke.

Dieter Lumen, Spoedverpleegkundige in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth te Zottegem
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#LockdownInOosterzele
“Wandelen in de nabijheid van de woning”, is iets wat sinds het begin van de lockdown wel nog toegelaten bleef.  
Voor Oosterzelenaren betekent wandelen in de nabijheid van de woning gelukkig ook wandelen in open en groene ruimte.

Daarom lanceerden we de hashtag #LockdownInOosterzele. Daarmee 
roepen we de Oosterzelenaren op om elkaar te inspireren. De oproep is 
duidelijk: deel foto’s van gekende en minder gekende plaatsen via de  
sociale media met de hashtag #LockdownInOosterzele. Wie al lang in  
de gemeente woont, kan Oosterzele herontdekken. Ook voor nieuwe 
inwoners zijn alle wandel- en fietstips meer dan welkom.
 
Het favoriete plekje van onze voorzitter? De Duivelskapel tussen  
Balegem en Scheldewindeke. Bij mooi weer zie je er vier kerktorens,  
twee molens, de windmolens aan de E40 en bij goed weer ook de  
KBC-toren in Sint-Denijs-Westrem. De baantjes die naar de kapel  
leiden, sluiten trouwens ook aan op andere mooie wandelwegen.

 Simon Lejeune, voorzitter N-VA Oosterzele

Orville Cottenie, schepen van Lokale Economie en Toerisme

Economisch herstelplan voor Oosterzele
Door de uitbraak van het coronavirus werden winkels gesloten en toeristische activiteiten onmogelijk gemaakt. Met Orville 
Cottenie als schepen van Lokale Economie en Toerisme hebben we de juiste man op de juiste plaats om onze lokale handelaars 
en toeristische actoren door die crisis heen te loodsen.

Beste Orville, hoe ervaar jij de crisis tot nu toe? 
De voorbije weken waren bijzonder intens. Wat me zal bijblijven is donderdagavond  
12 maart. Toen kwam de Nationale Veiligheidsraad met de eerste maatregelen. Die  
waren voor iedereen hard en confronterend. Plots besefte iedereen de ernst van de 
crisis.

Je bent schepen van Lokale Economie. Hoe pak je het aan?
Als bevoegd schepen zat ik daags na de eerste communicatie van de Nationale  
Veiligheidsraad samen met alle betrokken partijen. We beslisten snel om de belastin-
gen voor zelfstandigen voorlopig op te schorten. Verder werken we op twee pistes.  
Er is de ondersteuning en uitvoering van maatregelen genomen door de hogere over-
heid. Dankzij de steunmaatregelen van de Vlaamse Regering kregen 188 Oosterzeelse  
ondernemingen een hinderpremie en ontvingen 140 lokale handelaars ondersteuning 
via dagvergoedingen. Daarnaast is er de uitrol van een lokaal herstelplan onder het 
motto ‘koop lokaal’. Een van de gemeentelijke nieuwsbrieven was volledig gewijd aan 
onze lokale handelaars en zelfstandigen.

Mogen lokale handelaars afwijken van de gewone openingsuren? 
Ja. Lokale handelaars krijgen zonder extra administratieve ballast de mogelijkheid om af te wijken van de normale openingsuren. 
Ze mogen langer open blijven en ook op zondag hun winkel openen. Op die manier spreiden we het aantal winkelbezoekers. Met 
het voltallige schepencollege werken we ook aan een herstelplan op langere termijn. We willen een breed plan voor alle Oosterzeelse 
organisaties, zelfstandigen en lokale handelaars.

Hoe bekijk je de zaken als schepen van Toerisme?
We zien opvallend meer wandelaars en fietsers in de gemeente. Wandelen in de eigen streek is een van  
de weinige zaken die nog toegelaten is. Met de Molenroute creëerden we een nieuwe wandelroute.  
Van harte aanbevolen.

Koop ook lokaal

Steun lokale handelaars 

tijdens de coronacrisis
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De N-VA nam het voortouw met 
een oproep om duurzaam en 
verantwoord aan de slag te 

gaan, om bedrijven en winkels 
maximaal te heropenen. We 

bieden ook perspectief om tijd 
door te brengen met vrienden of 
een familie-uitstap te doen. Om 

weer op café of restaurant te 
gaan. Altijd met respect voor de 
hygiëne- en veiligheidsregels.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter

De Vlaamse Regering heeft geen 
volmachten nodig om een robuust 
beleid te voeren. Denk maar aan de 
economische steunmaatregelen 
zoals de hinderpremie. Tegelijkertijd 
werkte minister van Onderwijs Ben 
Weyts een akkoord uit met het 
onderwijsveld. In tegenstelling tot 
Franstalig België laat Vlaanderen 
geen half schooljaar verloren gaan.”

Jan Jambon
Minister-president

1,5m

Het coronavirus heeft op een brutale wijze de Vlaamse 
maatschappij tot stilstand gebracht. Na de lockdown is het 

tijd voor een veilige en duurzame heropstart. 
Zowel economisch als sociaal.

De ontwikkeling van een vaccin, digitale oplossingen, 
de veilige heropstart van winkels, bedrijven, ons sociaal 
leven, het onderwijs. Ieder die een steentje bijdraagt, 

staat symbool voor de Vlaamse veerkracht die 
we vandaag nodig hebben. Het is die veerkracht die

 we verder moeten stimuleren.

Vlaamse veerkracht

014229


