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Addendum Omgevingsanalyse  
Gemeente en OCMW Assenede 

De huidige omgevingsanalyse is nog steeds actueel. Deze is terug te vinden op volgende locatie: 

https://www.assenede.be/nl/over-assenede-en-bestuur/bestuur-en-beleid/beleidsrapporten-

gemeente 

COVID-19 
Door de impact van de huidige corona COVID-19 crisis in het jaar 2020 dienen we als lokaal bestuur 

een aantal bijkomende acties te organiseren. Daarom voegen we deze addendum toe aan de 

omgevingsanalyse.  We zijn genoodzaakt om maatregelen in acht te nemen voor het jaar 2021. Als 

lokaal bestuur proberen we die rol zo goed mogelijk te spelen. Het is vandaag onmogelijk om te 

becijferen wat de effecten zullen of kunnen zijn van deze crisis op de lokale financiën. Uiteraard 

kunnen we stellen dat deze crisis extra uitgaven zal veroorzaken. 

Impact op onze werking 

Telewerk 
Vanuit de federale overheid werd telewerk meermaals opgelegd. Hiervoor werden 40 licenties 

aangekocht voor het thuiswerkplatform Awingu. De introductie van Microsoft Teams kwam op het 

juiste moment en biedt een meerwaarde aan het personeel om samen te werken.  

Werken op afspraak  
De coronacrisis die momenteel nog steeds aanwezig is, heeft ervoor gezorgd dat er met een 

afsprakensysteem wordt gewerkt voor de dienst burgerzaken en het recyclagepark. Op die manier 

kunnen wij onze dienstverlening op een veilige manier blijven garanderen.  

Het gemeentehuis werd op bepaalde momenten gesloten voor publiek en werken op afspraak werd 

opgelegd, we volgen de federale maatregelen.  

Ouderenzorg 
De werking van het dienstencentrum is door de COVID-19 crisis sterk gewijzigd. Er gaan sinds maart 

2020 geen grote activiteiten meer door, in periodes van lock-down worden maaltijden aan huis 

geleverd in plaats van in het dorpsrestaurant, er werd een boodschappendienst opgestart en de 

senioren in Assenede werden/worden opgebeld. Er is extra aandacht voor het welbevinden van onze 

ouderen. 

De diensten voor gezinszorg en poetshulp blijven gedurende de crisis actief. Voor hen wordt steeds 

voldoende beschermingsmateriaal voorzien. 

Initiatief Buitenschoolse Opvang 
Het IBO voorziet de volledige periode opvang. Tijdens de eerste lock-down was er noodopvang, eens 

de scholen opnieuw openden was er gewone opvang. Op vraag van de overheid wordt indien nodig 

opnieuw noodopvang georganiseerd. 

Lokale armoedebestrijding  
Verwacht wordt dat het aantal leeflonen en aanvullende steunen zal stijgen. Vanuit de Vlaamse en 

federale overheid worden verschillende middelen ter beschikking gesteld om inwoners die een 
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inkomensverlies lijden of een laag inkomen hebben en koopkracht verliezen, met als oorzaak de 

coronacrisis, extra te ondersteunen. 

Kwetsbare groepen 
De gekende kwetsbare groepen worden extra ondersteund: het gaat om ouderen, mensen in 

armoede, cliënten budgetbeheer of leefloon, … . Een nieuw probleem van kwetsbaarheid ontdekken 

we in psychisch welzijn en vereenzaming. Alle OCMW-diensten zetten hier extra op in. 

Relanceplan opmaken 
Er werd een relanceplan opgemaakt met verschillende maatregelen. Er werd een budget van 

€ 300.000,00 vrijgemaakt ter ondersteuning van deze relance. 

De maatregelen in het relanceplan focussen zich op 3 pijlers: 

 Pijler 1: welzijn - € 80.000,00 

 Pijler 2: handel, horeca en toerisme - € 80.000,00 

 Pijler 3: sport-, jeugd-, cultuur-, en seniorenverenigingen en andere organisaties - 

€ 80.000,00 

Het restbedrag dient als buffer om eventuele latere acties of hogere kosten op te vangen. 

Snelle en duidelijke communicatie 
Op de communicatie dienst werd en wordt op verschillende sporen gewerkt. 

 In eerste instantie wordt ingezet op laagdrempelige communicatie. Het communiceren van 

de algemene richtlijnen/campagnes van de federale overheid, de Vlaamse overheid en de 

provincie. Dit gebeurt via een centrale plek op de website en werd versterkt via de 

gemeentelijke infokanalen: gemeentelijke infoblad, huis-aan-huis communicatie via 

nieuwsbrieven, sociale media, Assenede TV…. Tijdens de tweede golf hebben we heel hard 

ingezet op cijfers en dagelijkse communicatie rond de evolutie van het virus binnen de 

gemeentegrenzen.  

 In tweede instantie zetten we sterk in op doelgroepencommunicatie.  

o Specifieke communicatie en initiatieven naar kwetsbare groepen 

(Boodschappendienst, zorgtelefoon,….) 

o Communicatie naar jongeren (vakantiemenu’s, Meetjesman,…) 

o Communicatie naar gezinnen. (sportlessen via Assenede TV,…) 

o Communicatie naar senioren (via de rusthuizen, Assenede TV,…) 

 De communicatiedienst werkt op het versterken van het gemeenschapsgevoel. Via Assenede 

TV wordt warme televisie gemaakt, er waren een aantal acties om het #samentegencorona-

gevoel te versterken. We denken spontaan aan de grote afficheactie voor de zorg, de 

bedrijvengids,…. In december wordt de ‘Laat je hart stralen voor Assenede-campagne' 

gelanceerd. Er waren ook twee specifieke corona-edities van het gemeentelijk infoblad.  

Daarnaast werd ook ingezet op specifieke thema’s zoals de Vlaamse feestdag, 11 november, 

gelijke rechten,….  

 Ook binnen het relanceplan speelt de communicatiedienst een grote ondersteunde rol door 

campagnes uit te werken, een Cadozine, Klaver Vier-gids. In het voorjaar staat een 

#ikkoopAssenede-actie op de agenda.  

 De communicatiedienst staat in voor nodige crisiscommunicatie. We denken spontaan aan 

de communicatie naar aanleiding van een coronabesmetting binnen het IBO, het 

sportkamp,…. Het diensthoofd communicatie is ook lid van de gemeentelijke crisiscel.  
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 Daarnaast speelt de communicatie een grote ondersteunende rol binnen de werking van de 

diensten. Zo werd een online afsprakensysteem op poten gezet, een campagne rond het e-

loket uitgewerkt, communicatie rond werking van recyclagepark, IBO,….  

 We zijn er tijdens de coronacrisis ook in geslaagd onze gemeente op de kaart te zetten als 

populair en uniek wandel- en fietsgebied. Er werd een succesvolle ‘Assenede Zomert’-

campagne uitgewerkt.  

Crisisoverleg en coronacoördinator 
Het crisisoverleg bestaat uit leden van het college en de administratie en komt samen volgens 

noodzakelijkheid. Het crisisoverleg volgt de lokale corona-situatie op de voet op en bespreekt te 

nemen acties. Indien nodig kan er op zeer korte termijn gehandeld worden. 

Sofie Van Waes werd aangesteld als coronacoördinator, haar taken zijn als volgt vastgelegd:  

 Verantwoordelijk voor de coördinatie rond de (ondersteunings-) maatregelen voor externen 

 Noden in kaart brengen met de horeca en ALEA (adviesorgaan lokale economie), 

adviesraden, bewonersplatformen. 

 Een relanceplan verder uitwerken. De vrijgemaakte middelen van Vlaanderen coördineren en 

opvolgen. Dit alles samen met de verschillende diensten. 

 Instaan voor de interne communicatie rond beslissingen van het crisisoverleg. 

 Interne exit-strategie opvolgen. 

 

 

Bijkomende corona-uitgaven zijn er wellicht wel op het sociale vlak. OCMW’s krijgen te maken met 

bijkomende hulpvragen en dus uitgaven. De mate waarin dat gebeurt, zal mede afhangen van de 

duur van de crisis en van de begeleidende maatregelen van de federale en Vlaamse overheid. Deze 

crisis bezorgt ons een onzekere situatie. We kunnen stellen dat het te vroeg is om de economische 

gevolgen van de gemeente voldoende in te schatten. 


