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Schriftelijke vraag van Jérôme Toussaint over de dubbele uitdaging hitte/Covid. 
 
Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie zal deze zomer erg warm worden, met verwachte 
recordtemperaturen in het noordelijk halfrond. Aangezien de huidige pandemie het beheer van een eventuele 
hittegolf moelijker maakt (maskers, gebruik van airco, ...), wil ik graag weten of de gemeente haar hitteplan al 
hieraan heeft aangepast. 
 
Antwoord: 

 
Zoals reeds vermeld in de gemeenteraad van juni 2019 zijn overheden nu beter voorbereid op hittegolven. Dit 
was niet het geval in talrijke Europese landen in 2003 waar vele slachtoffers - vooral ouderen - vielen door een 
hittegolf, de eerste sinds 20 jaar. Hier werden lessen uit getrokken en er moet ook rekening gehouden worden 
met de klimaatopwarming. De zomers worden steeds warmer en warmer.  
 
In België anticipeert het Ozon- en hitteplan voor de 3 gewesten maatregelen rond informatie en preventie naar 
de bevolking toe om de gevolgen te beperken, vooral voor kinderen, ouderen en alleenstaanden die meer risico 
lopen. 
 
De gemeente voert verschillende acties uit. Door herhaaldelijke hittegolven wordt er ook een routine hierin 
gekweekt. Er wordt hierbij rekening gehouden met de preventiemaatregelen rond COVID-19. Alle administratieve 
diensten en hulpverleners respecteren deze maatregelen (social distancing, maskers en eventueel handschoenen, 
regelmatig ontsmetten en wassen van handen, toegangscontrole of -beperking in gemeentegebouwen via een 
afsprakensysteem, …). COVID-19 bemoeilijkt de hitteacties maar verhindert deze niet. 
 
Enkele acties voor de meest kwetsbare burgers (daklozen en ouderen):  

- gemeenschapswachten en straathoekwerkers staan dagelijks in direct contact met de bevolking en 
zijn erg waakzaam naar daklozen toe (water geven en opvolging voorzien); 

- de dienst maaltijden-aan-huis voor senioren is meer waakzaam bij leveringen. De bezorgers staan in 
contact met de dienstbeheerder en bij eventuele vastgestelde problemen kan de familie van de 
begunstigde op de hoogte gebracht worden. 

- de sociale dienst (telefoonnummer op de website en in de seniorengids) staat ter beschikking van de 
bevolking om bijstand en advies te verlenen. 

 
 
Het gemeentepersoneel krijgt in de zomerperiode een bijzondere aandacht zoals aangepaste dienstroosters en de 
beschikbaarheid van water voor zwaar buitenwerk. 
 


