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Coronacrisis - De Haan

Sinds 13 maart 2020 is de noodtoestand uitgeroepen door de Nationale Veiligheidsraad
om het Coronavirus klein te krijgen. Het gemeentebestuur van De Haan doet er alles aan
om de richtlijnen zo goed mogelijk toe te passen en de inwoners te beschermen. Ook de
Vlaamse overheid zet zich in en probeert o.m. invloed uit te oefenen op de beslissingen
van de Nationale Veiligheidsraad.
 
De gemeentelijke diensten werken door, zij het op afspraak en in een ploegensysteem. 
Particulieren en bedrijven kunnen nu al een beroep doen op een reeks steunmaatregelen
vanuit de Vlaamse en Federale overheid. De Haan besliste voor 8,1 miljoen aan
belastingen en facturen voorlopig niet te innen, o.a. taks op tweede verblijven en
milieubelastingen.
 
We stelden aan de gemeenteraad ook een reeks mogelijke steunmaatregelen voor, die
tussen de 875.000 euro en 1.255.000 euro gaan kosten. Het is een keuzemenu. Wij willen
met meerderheid en oppositie samen beslissen wat we wel en niet gaan doen.  Het kan
gaan om speciale geschenkbonnen, om korting op de concessies van de gemeente, om
korting op de kamertaksen voor hotels, enz. We maken ook een noodfonds, waaruit
particulieren en bedrijven in moeilijkheden, ook los van corona, geholpen kunnen worden
via renteloze leningen. 
 
Al komen er steeds meer versoepelingen, deze crisis is nog lang niet over en we moeten
de richtlijnen goed opvolgen. We rekenen erop dat ook jullie zorg dragen voor jullie zelf
en voor jullie omgeving.

Debat Coronacrisis

Het Vlaams Parlement houdt elke woensdag
een gedachtewisseling over de Coronacrisis.
Slechts 16 van de 124 parlementsleden
mogen in het halfrond aanwezig zijn,
waaronder de fractieleiders. De stemming
gebeurt op afstand. In het eerste debat, op 18
maart, zei fractievoorzitter Wilfried Vandaele:
"Corona toont aan hoe broos onze
welvaartsstaat wel is, met alle voorzieningen,
comfort en vrijheden die wij zo gewoon zijn en
die wij al tientallen jaren zo vanzelfsprekend
vinden. Eén virus en onze samenleving, de
hele wereld, davert op haar grondvesten." 

Nooddecreten Vlaams parlement

Het Vlaams parlement keurde al een aantal
nooddecreten goed om de coronacrisis het
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hoofd te kunnen bieden. Het eerste ging om
een vrijstelling van vergunningsplicht voor de
bouw en uitbating van extra ziekenhuisruimte,
onderzoeksinstellingen en productie van
medisch materiaal. Ten tweede werd de
energie-en waterfactuur van technisch
werklozen door COVID-19 éénmalig door de
Vlaamse overheid bijgepast. Ook werden
enkele belastingen uitgesteld, bv. de
verkeersbelasting voor bedrijven, de
opcentiemen inzake roerende voorheffing bij
steden en gemeenten, erfbelasting,
onderwijs...

De Haan koopt 65.000
mondmaskers

Op initiatief van burgemeester Vandaele heeft
de gemeente De Haan 65.000 chirurgische
mondmaskers aangekocht voor de bevolking.
Elke inwoner boven 12 jaar krijgt begin mei
een set van 5 maskers in de bus. Intussen
vulde de gemeente ook haar strategische
voorraad ontsmettingsmiddel,
gezichtsbeschermers en overals aan.

Tweede verblijvers worden
opnieuw toegelaten 

Als kustburgemeester spande Wilfried
Vandaele zich in voor het dossier van de
tweede verblijvers om hen stapsgewijs
opnieuw toe te laten aan de kust. In een 1e
fase, sinds 20 mei, komen de eigenaars en
huurders met een contract van minstens 1 jaar
aan de beurt, vervolgens de korte
huurcontracten, de B&B's en in een laatste en
derde fase de dagjestoeristen.

Veilig welkom in De Haan

In een interview in De Morgen legt Wilfried
Vandaele uit hoe hij het zomerseizoen in De
Haan-Wenduine tegemoet ziet. Zo zal het
strand opgedeeld worden in compartimenten
met een bepaalde capaciteit en een aparte in-
en uitgang.Ook zal er berekend worden voor
elke zomerdag hoeveel mensen er kunnen
komen. Vandaele: "'Veilig welkom in De Haan',
is onze slogan voor het zomerseizoen, en dat
zal ik waarmaken."

3000 stoffen mondmaskers

Al sinds het begin van de Coronacrisis zijn
vrijwilligers van de Kerklommer druk in de
weer met het maken van stoffen
mondmaskers. Ondertussen staat de teller al
op 3000. Voor burgemeester Vandaele werd
zelfs een speciaal exemplaar gemaakt met het
wapenschild van de gemeente.
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Belronde kwetsbare ouderen

Een 6-tal personeelsleden van de sociale
dienst van De Haan contacteerden de voorbije
weken 934 kwetsbare ouderen. Daaronder
alle inwoners boven de 80 jaar. Burgemeester
Vandaele: "De reacties van de ouderen en hun
familie waren positief. De meesten hebben
mensen in de buurt en familie die zorg voor
hen dragen. Slechts in een paar gevallen
moest onze sociale dienst meteen hulp
verlenen."

Interview Krant van West-
Vlaanderen

"Deze Vlaamse regering is een doorstart van
de vorige regering. De coalitiepartners zijn
dezelfde gebleven. Dat heeft zo zijn
voordelen. We kunnen voortbouwen op wat
toen op de rails gezet is. Maar dat heeft ook
nadelen. De knelpunten van toen zijn niet
allemaal opgelost. De bouwshift is één
voorbeeld", zegt Wilfried Vandaele.
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