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Conny en Ins, in de bres tegen corona
Een half jaar geleden sloeg het Coronavirus genadeloos toe. De hulpverleners probeerden de schade zoveel mogelijk te beperken,
maar moesten roeien met de riemen die ze ter beschikking hadden. Nu de tweede golf losgebroken is, staan zij opnieuw in het
oog van de storm. Maar hoe ziet een doorsnee werkdag in deze crisistijden er voor hen uit? En hoe gaan ze met de druk om? We
vroegen het aan twee van onze bestuursleden, die dagelijks met Covid-patiënten in contact komen.
De eerste die we spreken is Ins
Dierendonck (28), huisarts in het
centrum van Oostende.
“Sinds een week (midden november) zien
wij een daling van het aantal positief
geteste patiënten, maar de symptomen
blijven wel opduiken. Wat kan wijzen op
het begin van de griepepidemie. Dat betekent dat we alert moeten blijven, want een
fout kan grote gevolgen hebben.

Ins Dierendonck, huisarts:

“We roepen iedereen op om
zich aan de richtlijnen te blijven
houden.”

In de huisartsenpraktijk gaat de reguliere zorg zoveel mogelijk door. Patiënten
die geen symptomen vertonen, worden
onderzocht in het kabinet voor andere
klachten. Indien er klachten aanwezig
zijn die kunnen wijzen op Corona, wordt
Spoedverpleegkundige Conny Dierendonck
werkt in het AZ Damiaan in Oostende en
staat zo dus dagelijks in de ‘vuurlinie’.
Corona een begrip dat ons nog lang in
het geheugen gegrift zal blijven. Door de
toenemende covid-aanmeldingen werd
onze spoedafdeling terug aangepast. Met
duidelijke markeringen wordt onderscheid gemaakt welke patiënten besmet
zijn en welke niet. Strikte richtlijnen
dienen nauwgezet opgevolgd te worden.

Conny Dierenconck,
spoedverpleegkundige:

“Ik ben niet bang, wel alert.”

We ervaren opnieuw een hogere werkdruk.
Buddy’s worden terug ingeschakeld, we
proberen extra ondersteuning te voorzien,
wat spijtig genoeg niet altijd haalbaar is.
Bepaalde zorgeenheden worden gesloten
en omgetoverd tot covidafdelingen.

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 30 november.

een telefonisch consult ingepland. Al dan
niet kunnen we vervolgens beslissen om
een test te laten uitvoeren in één van de
triage-centra.”
Er kruipt enorm veel energie in de steeds
veranderde richtlijnen. Vaak worden wij
pas daags voordien ingelicht en dienen
wij nog last-minute de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. Ook bij de
patiënten zorgt dit voor verwarring. Dat
maakt de communicatie er niet bepaald
eenvoudiger op. “We hopen op begrip
van de bevolking en roepen nogmaals
iedereen op om zich aan de richtlijnen te
houden. Enkel zo kunnen we snel terug
naar het normale leven”, aldus dokter Ins
Dierendonck.
De piek zie je geleidelijk aankomen. Er
melden zich ook meer bevestigde positieve coronapatiënten aan in vergelijking
met vorige periode.
Zelf ben ik niet bang, maar wel alert. Niet
alleen voor het verpleegkundig en medisch team worden het opnieuw spannende dagen, ook voor de patiënten ligt het
moeilijk. Bezoek is niet toegelaten.
We proberen wel om de patiënt en de
familie zoveel mogelijk info te verschaffen
en bij te staan.
De maatregelen goed opvolgen is de
boodschap, hopend dat de coronacrisis
snel zijn einde zal bereiken.
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10 puntenplan: Gistel pakt corona aan
Gistel is een dynamische en ondernemende stad. In volle crisis nam N-VA Gistel met heel de meerderheid het voortouw om die
dynamiek niet te verliezen. Extra economische en sociale maatregelen kwamen er om onze getroffen ondernemingen maar ook
de verenigingen en uiteraard alle inwoners een hart onder de riem te steken.

Bon van 50 euro per gezin
Gistel BO

Pro-actieve communicatie en informatie

N

50 euro

Het bestuur schonk aan alle gezinnen een bon van 50
euro. Alleen in de lokale economie in Gistel kan je deze
gebruiken. Het bestuur pompt hiermee 260.000 euro in de
Gistelse, lokale economie.

De Gistelnaar kan alle up-to-date informatie vinden op de
gemeentelijke website www.gistel.be. De website stelt
ook een lijst ter beschikking van handelszaken die afhaalservice aanbieden.

Triagepunt Zomerloos

Belastingen, betalingen en subsidies

Het bestuur richtte een triagepunt op in het vrijetijdscentrum Zomerloos, waar huisartsen patiënten screenden en
doorverwezen indien nodig. Onze Gistelnaren konden in
hun eigen stad terecht.

Gistel stelt dit jaar de inning van belastingen van 2020 uit. Het
bestuur betaalt de lokale leveranciers prioritair. De organisator
van een geannuleerd project kan zijn subsidie behouden als er
al niet-recupereerbare kosten gemaakt zijn.

Buurtfeestcheque

Gedeeltelijke vrijstelling plaatsrechten
voor marktkramers

Subsidie

s

250 euro
Ook het sociale leven dat al enkele weken noodgedwongen
op een laag pitje staat, wordt in dit 10-puntenplan niet vergeten. Het bestuur verhoogde de subsidies voor buurtfeesten van 150 euro naar 250 euro gedurende 12 maanden.

Het bestuur verlaagde de abonnementsprijs voor een
marktstandplaats pro rata de duurtijd van de coronamaatregel verbod op markten.

Gedeeltelijke vrijstelling huur

Geen kermis, geen standgeld

Alle verenigingen die een jaarabonnement hebben betalen
voor 2020 minder op hun abonnement pro rata de duurtijd
van de coronamaatregelen en het niet-gebruik van de
accommodatie of de kantines. (o.a. ontmoetingscentra).

Als een kermis niet kan worden georganiseerd omwille van
de coronacrisis, zullen de kermiskramers geen standgeld
moeten betalen voor de eerstvolgende kermis, die bij eenzelfde gelegenheid in de toekomst wel georganiseerd wordt.

Mondmaskers

Laptops voor kansarme gezinnen

De Stad Gistel stelde een mondmasker ter beschikking
aan elke Gistelnaar ouder dan 12 jaar. Deze werden gemaakt door vele vrijwilligers. Het stadsbestuur kocht deze
mondmasker dan uiteindelijk aan.

Het Sociaal Huis deed complementair aan de actie van
de Vlaamse overheid naar secundaire scholen een actie
omtrent inzameling van laptops en tablets voor kansarme
kinderen uit de lagere school.

gistel@n-va.be
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Provincie blijft bedrijven belasten in
een rampjaar
De coronapandemie noopte ook het provinciebestuur tot inspanningen.
Er werd 4,5 miljoen euro extra vrijgemaakt en 9,1 miljoen euro voorziene
middelen geheroriënteerd.
De extra middelen dienen vooral om gemeenten te ondersteunen bij de
aankoop van mondmaskers en het ontwikkelen van een eigen toeristische
programma. De N-VA vroeg bij de budgetbesprekingen om minstens de
door sluiting getroffen ondernemingen vrij te stellen van de provinciale
bedrijfsbelasting. Het gaat voor ons niet op om een forfaitaire belasting te
heffen op een bedrijf dat voor de helft van het jaar verplicht wordt te sluiten.
De meerderheid weigerde dit bot en harteloos.

Gebrek aan inlevingsvermogen
Provincieraadslid Wim Aernoudt reageerde fel in de provincieraad. Deze
reactie getuigt van een totaal gebrek aan inlevingsvermogen ten aanzien
van de getroffen ondernemers. We voelen erg mee met die ondernemers
die ongeveer de helft van het jaar verplicht moet sluiten en dan toch een
forfaitaire belastingaanslag krijgen van een bestuur dat meer spaarcenten
dan schulden heeft. Onbegrijpelijk!

Wim Aernoudt, N-VA-provincieraadslid: “Het is ongehoord
dat de provincie bedrijven blijft belasten die de helft van het
jaar verplicht werden om te sluiten. Dit is bot en harteloos.”

Nieuw arrondissementeel bestuur
Terwijl de Ronde Van Vlaanderen voorbijraasde op uw televisiescherm - want publiek was niet toegelaten - werd in het
Romeins Archeologisch Museum Oudenburg een nieuw Arrondissementeel Bestuur verkozen.
Anthony Goethaels (N-VA Middelkerke) werd verkozen tot voorzitter, Stijn Jonckheere (Oudenburg) tot ondervoorzitter en
Nikolaas Vanhoucke (Oostende) wordt de nieuwe secretaris.
Uiteraard blijven uw voorzitter Thomas Nuijttens en schepen Wim Aernoudt ook trouw op post als leden van het bestuur.

www.n-va.be/gistel
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meer re
Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch
klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.
U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat
lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de
andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen
gedomineerde uitstelregering.
Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder
volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat
economisch rechthoudt:

Bevolking

Belastingen

Export

58% 42%

63% 37%

83% 17%

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA.
Bel 02 219 49 30 en word nu lid. Of word 24/7
lid via www.n-va.be/word-lid of leden@n-va.be

“

Bij de N-VA telt uw stem wél mee.
De N-VA zal de komende jaren meer
dan ooit waken over de belangen
van álle Vlamingen.
Bart De Wever
Voorzitter

014229

