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De komende weken / maanden zal er geen Avelgem Info in de gebruikelijke vorm verschijnen.
We informeren je betreffende enkele richtlijnen in de strijd tegen het coronavirus via deze beknopte publicatie.
Voor alle informatie up-to-date verwijzen we door naar de volgende kanalen:
Gemeente | www.avelgem.be/coronavirus - Facebook Gemeente Avelgem
Algemeen | 0800 14 689 - info-coronavirus@health.fgov.be | www.info-coronavirus.be
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

HEROPSTART GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING
Vanaf 11 mei kan je opnieuw terecht bij de verschillende gemeentelijke diensten. Om de regels van sociale afstand te
kunnen respecteren, werken alle diensten alleen op afspraak. Een afspraak maken kan van maandag tot vrijdag van
8.30 tot 12.00 uur op volgende nummers:
• Recyclagepark: 0475 83 05 73
• Gemeentehuis: 056 65 30 30
• Spikkerelle: 056 65 30 90
• Sociaal Huis: 056 65 30 90
• Sportcentrum: 056 65 30 60
• ZOHRA: 056 65 30 36
• Bibliotheek: 056 65 30 40
• Opgepast: het dorpsrestaurant blijft gesloten.

GRATIS MONDMASKER VOOR IEDERE AVELGEMNAAR OUDER DAN 12 JAAR
In de afbouw van de coronamaatregelen en om een eventuele opflakkering
van het virus tegen te gaan, krijgt het dragen van een mondmasker een
steeds grotere rol.
Hierdoor sloegen 15 steden en gemeenten de handen in elkaar met
streekpartners W13, Intercommunale Leiedal en hulpverleningszone Fluvia.
Dankzij deze samenwerking ontvangt Iedere inwoner die ouder is dan 12 jaar
een gratis kwalitatief en herbruikbaar mondmasker in de bus.
Bij het mondmasker vind je ook duidelijke instructies en tips voor een
correct gebruik.
Om praktische redenen gebeurt de bedeling in fasen, maar als de leveringen
gebeuren zoals voorzien, zou alles rond moeten zijn tegen 10 mei.

V.U. Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel

HET CORONAVIRUS
Hoe kan je een besmetting voorkomen?

Was je handen
regelmatig en grondig
met water en zeep.
Reken zo’n 40 à 60
seconden per wasbeurt.

Hoest of nies
in een papieren
zakdoekje of in de
binnenkant van
je elleboog.

Raak je gezicht zo
weinig mogelijk aan
met je handen.

Gebruik papieren
zakdoekjes en
gooi ze weg in
een afsluitbare
vuilbak.

Vermijd
handen
geven.

Blijf thuis
als je zelf
ziek bent.

Vermijd nauw
contact met
personen die
ziek zijn.

D RA AG Z O R G VO O R J E Z E L F E N Z O O O K VO O R A N D E R E N .

AGENTSCHAP
ZORG &
GEZONDHEID

Meer info op
www.info-coronavirus.be
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HELP JIJ MEE OM DE GEMEENTE PROPER TE HOUDEN?
Avelgem is te groen en daar willen we graag iets
aan doen! De gemeente zoekt inwoners die
willen helpen bij het groenonderhoud in hun
woonomgeving.
In deze moeilijke coronatijd is het fijn dat het
mooi weer is, maar deze weersomstandigheden
zijn ook ideaal voor al het groen. Op verschillende plaatsen in de gemeente tiert het onkruid
dan ook welig. Vandaar deze warme oproep om
samen met ons het openbaar domein proper te
houden.
Normaalgezien moet je zelf instaan voor het
netjes houden van het voetpad en de straatgoot
aan jouw woning, maar misschien wil jij wel een
stapje verder gaan. Is er bij jou in de omgeving
een gemeenteperkje en wil jij ons graag helpen
om dit proper te houden? Of help je graag je
buur of medebewoners bij het onderhoud van
hun voetpad en straatgoot? Laat dit dan weten
op 056 65 30 30 of info@avelgem.be.

Alvast bedankt aan iedereen die zijn of haar steentje bijdraagt in de strijd
tegen het onkruid!

INVULLEN BELASTINGSAANGIFTE
De Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën besliste om alle fysieke zitdagen voor hulp bij het invullen van de
aangifte van de personenbelasting te annuleren.
Heb je geen hulp nodig, ga dan zelf aan de slag via Taks-on-web.
Heb je wel hulp nodig, dan kan dit telefonisch:
•
Bel naar het nummer dat op de envelop van je aangifte staat zodra je die ontvangt.
•
Je krijgt een afspraak om jouw aangifte te laten invullen per telefoon.
•
Na het invullen per telefoon, ontvang je per post een document met de meegedeelde gegevens.
Onderteken dat document en stuur het terug.
Meer informatie?
•
Raadpleeg de website van de FOD Financiën
•
Bel de FOD Financiën op 02 572 57 57 (elke werkdag van 8.30 tot 17 uur)

‘Wanneer jij uittreedt’
Dimitri Casteleyn
Schrijver en dichter Dimitri Casteleyn blikt al
hoopvol vooruit naar het moment waarop de
toestand weer “normaal” zal zijn.
Wanneer jij uittreedt
zullen de klokken luiden
komen we op straat en
zullen we mekaar
omhelzen en knuffelen
als nooit tevoren
Wanneer jij uittreedt
zullen we mekaar bewonderen
voor zoveel veerkracht
zoveel doorzetting
zoveel solidariteit
Wanneer jij uittreedt
is jouw bezette oorlog
geschiedenis, ben jij
geïsoleerd en wij niet meer
Wanneer jij uittreedt
gaan we ons milieu
omarmen
Wanneer jij uittreedt
zullen we woorden tekort komen
Wanneer jij uittreedt
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