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Beste Lintenaren,
De afgelopen weken en maanden waren een ernstige beproeving voor ons allen. Door het coronavirus moesten we heel wat 
missen. We zagen onze vrijheden beperkt, sociale contacten verliepen via het internet. Scholen en vele bedrijven moesten  
verplicht sluiten en kijken nu naar een onzekere toekomst. Nog erger was dat sommigen een geliefde, vriend of kennis  
verloren aan deze onzichtbare vijand. 

Hartverwarmende solidariteit
Stilaan herneemt het gewone leven zich. Stap voor stap kunnen we onze gewoontes weer opnemen. De afgelopen maanden 
hebben we heel veel solidariteit gezien tussen de mensen. Ik hoop van harte dat onze gemeenschap een stuk van die warmte 
zal behouden en dat we ook na deze crisis wat meer voor elkaar zorgen. Want de gevolgen van deze crisis zullen zich nog lang 
laten voelen. Maar samen komen we er doorheen. 

Samen tegen corona
N-VA Lint heeft bij de aanvang van de crisis alle partijen opgeroepen om samen te werken en alle 
politieke verschillen aan de kant te schuiven. We kwamen samen overeen hoe onze gemeente de meest 
getroffenen zou bijstaan. Daarvoor maakte Lint al 400.000 euro vrij. 

Uiteraard kunt ook u uw steentje bijdragen om onze lokale economie te doen heropleven. Koop bij 
onze lokale winkels en ondernemers, zodat zij zuurstof krijgen om voort te doen. 

Zorg goed voor uzelf en uw naasten.
Steve Blockhuys

Voorzitter N-VA Lint

Lint maakt 400.000 euro vrij voor lokale steunmaatregelen

Cadeaubon voor elke  
inwoner

Hulp voor kwetsbare  
gezinnen

Opschorting belasting op  
bedrijfsruimten

Alle inwoners ontvangen een  
cadeaubon van 10 euro die ze  
na afloop van de crisis kunnen  
gebruiken bij Lintse winkels en  
horecazaken. Zo moedigen we  
iedereen aan om lokaal te winkelen.

Het lokaal bestuur prefinanciert gedu-
rende één, twee of drie maanden de 
helft van de huur van de woning van 
kwetsbare gezinnen. Daarnaast krij-
gen kansarme kinderen die thuis geen 
internet of laptop hebben, via het 
OCMW een laptop en gratis internet. 

Lokale ondernemingen die verplicht 
de deuren moesten sluiten, betalen 
dit jaar geen belasting op bedrijfs-
ruimten.

10 euro
Lint BON
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Burgemeester in coronatijden
Wat aanvankelijk een onschuldige griep leek in het Chinese Wuhan, groeide uit tot een epidemie die de hele wereld tot 
op vandaag in haar greep houdt. Het coronavirus stopt aan geen enkele grens en dus moest ook onze gemeente zich 
wapenen om de verspreiding ervan tegen te gaan. Burgemeester Harry Debrabandere blikt terug op een bijzondere 
periode.

Harry, als burgemeester speelde je een belangrijke rol in de lokale bestrijding van het coronavirus. Wat hield die rol precies 
in?
“Al sinds de eerste waarschuwing heb ik als burgemeester een team samengesteld met medewerkers van ons woonzorg- 
centrum, de scholen, de kinderopvang en de Lintse huisdokters. Met dat team konden we proactief optreden in de strijd  
tegen het virus.”

Er waren de voorbije weken en maanden heel wat nationale coronamaatregelen van kracht. Welke invloed hadden die op de 
gemeente?
“Vanaf 13 maart werden enkele onpopulaire maatregelen genomen, zoals de bijna volledige lockdown. Maar die maatrege-
len waren heel nuttig om het aantal coronabesmettingen in Lint zo beperkt mogelijk te houden. Daarom was het belangrijk 
om er goed over te communiceren: via nieuwsbrieven, videoboodschappen, de website van de gemeente en sociale media 
worden de Lintenaren op de hoogte gehouden van alle maatregelen en de praktische uitvoering ervan.”

Niet enkel op federaal en Vlaams niveau werden steunmaatregelen genomen, ook de gemeente 
werkte initiatieven uit die de gevolgen van de coronacrisis draaglijker moesten maken voor  
verenigingen, ondernemers en inwoners.
“Klopt. Het gaat dan zowel over lokale economische ondersteuningsmaatregelen als sociale  
acties voor de meest kwetsbare Lintenaren. Ik ben erg tevreden dat die maatregelen tot stand 
kwamen in overleg met alle politieke partijen.”

Wat wens je de Lintenaar toe?
“Een goede gezondheid, uiteraard. En dat het ergste van de coronacrisis snel achter de 
rug is. Ik kijk al uit naar een gezellig volksfeest om de zorgen achter ons te laten. Dat we 
kunnen uitkijken naar een gezonde toekomst, hebben we te danken aan de inzet van vele 
duizenden hulpverleners en vrijwilligers. Ik wil hen van harte bedanken.”

Schepen Alice Bruno neemt afscheid 
van de politiek
Schepen Alice Bruno heeft besloten om Lint en de Lintse politiek te verlaten.  
De gemeenteraad van september zal haar laatste zijn. Haar professionele  
werkzaamheden, privéleven en het politieke ambt zijn niet langer op een  
degelijke wijze verzoenbaar. 

We danken Alice voor haar inzet de afgelopen jaren en wensen haar alle succes  
toe in haar verdere leven!
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De coronacrisis heeft een grote impact op ons allemaal.  
Wat betekent dit concreet voor jou in jouw dagelijks leven?
“Corona heeft toch heel wat invloed op het leven in mijn 
gezin en mijn werk. Mijn echtgenoot werkt ook als verpleeg-
kundige, maar dan in de thuiszorg. Wij beseffen allebei dat 
het risico bestaat dat wij elkaar kunnen besmetten en de 
gevolgen daarvan voor ons gezin en onze werkomgeving 
groot kunnen zijn. Op dit moment zijn er in het woonzorg-
centrum waar ik werk nog geen besmettingen en we hopen 
dat natuurlijk zo te houden. Samen met mijn dochter maakte 
ik een groot aantal mondmaskers voor mij en mijn collega’s, 
gezien de tekorten die er in veel woonzorgcentra zijn.”

Hoe ervaar je de coronamaatregelen op de werkvloer?
“De werkomstandigheden in het woonzorgcentrum zijn  
momenteel fysiek en emotioneel zwaarder. De mondmas-
kers zijn heel erg benauwend en bovendien begrijpen onze 
bewoners ons daardoor veel moeilijker. We zijn ons constant 
bewust van de ‘social distancing’-maatregel die geldt. Maar 
wij zijn bezig met lichamelijke zorgen en komen dus in nauw 
contact met onze mensen. Een knuffel geven, een hand vast-
houden, … Het is allemaal niet zo evident om dat nu te doen 
met de angst voor besmetting in ons achterhoofd.”

Voor je in het woonzorgcentrum aan de slag ging, werkte je 
meer dan vijftien jaar in een ziekenhuis. Komt die ervaring nu 
van pas?
“Absoluut. Ik heb aangeboden om, als het virus in ons  
woonzorgcentrum zou toeslaan, mee de besmette bewoners  
te verzorgen. Met mijn ervaring uit het ziekenhuis rond  
isolatiemaatregelen kan ik zeker mijn steentje bijdragen.”

De bewoners van onze woonzorgcentra konden lange tijd 
geen bezoek ontvangen. Hoe gingen jullie daarmee om?
“We probeerden dat creatief op te lossen. Zo maakten we 
onder meer een fotopagina en een filmpje en organiseerden 
we videogesprekken met de familie van onze bewoners. Wij 
waren hun contact met de buitenwereld en gingen daar heel 
bewust mee om. Het was intensief werken, maar er waren ook 
veel mooie momenten.”

Wat denk je dat er na de crisis zal veranderen voor jou?
“Ik hoop van harte dat onze bewoners en mijn collega’s 
gespaard blijven van het virus. Als alles voorbij is, hoop ik 
dat de aandacht en het respect voor hulpbehoevenden en de 
zorgberoepen in de maatschappij zullen blijven bestaan. Nu 
komen we dagelijks in het nieuws, hopelijk verdwijnt dat niet 
en vergeet men niet hoe belangrijk het werk is dat wij doen. 
Als ik het groter bekijk en zie hoe mensen, ook in Lint, elkaar 
helpen tijdens deze crisis, dan hoop ik dat dat in ons dorp 
verder uitgroeit tot meer samenhorigheid, respect en begrip 
voor anderen.

En wat de lokale politiek betreft: tijdens de coronacrisis heb 
ik als gemeenteraadsvoorzitter de fractieleiders van alle 
Lintse partijen samengebracht. Met meerderheid én oppositie 
samen zijn we op zoek gegaan naar maatregelen die de inwo-
ners en lokale ondernemingen in Lint kunnen ondersteunen. 
Mijn hoop is dat dat overleg tussen meerderheid en oppositie 
ook na de crisis blijft bestaan. Ik ben ervan overtuigd dat we 
met alle partijen samen sterker staan om van Lint een betere 
plek te maken.”

Verpleegkundige en gemeenteraadsvoorzitter  
Annemie Janssens

Als alles voorbij is, hoop ik dat 
de aandacht en het respect  
voor hulpbehoevenden en de 
zorgberoepen blijven.”

Annemie Janssens is N-VA-bestuurslid en voorzitter van de gemeenteraad, maar in deze tijden is ze vooral verpleegkundige.

Wie is Annemie?
• 45 jaar oud en 23 jaar getrouwd met Dieter
• Mama van een dochter van 22 en een zoon van 20 jaar
• Verpleegkundige in een woonzorgcentrum
• Voorzitter van de gemeenteraad 
• Hobby’s: wandelen met de hond door Lint en genieten van de natuur
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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


