
Stad Gent neemt voorzorgen na afkondiging
waarschuwingsfase Vlaams Hitteplan

Het KMI voorspelt deze week hoge temperaturen en verhoogde

ozonconcentraties. Op basis van die voorspellingen heeft de Intergewestelijke Cel

voor het Leefmilieu (IRCEL) de waarschuwingsfase van het Vlaamse Hitteplan

afgekondigd. Ook de Stad Gent neemt voorzorgen en vraagt aan burgers om

vooral zorg te dragen voor (sociaal geïsoleerde) ouderen, kinderen, (chronisch)

zieken en alleenstaanden. Er gelden beperkingen op het gebruik van water en de

Gentse barbecuezones blijven tijdelijk gesloten. Tot slot heeft het Gentse

stadsbestuur beslist om de fonteinen die met stadswater bijgevuld worden,

tijdelijk stil te leggen vanaf morgenvoormiddag.



Momenteel is de waarschuwingsfase van kracht en wordt de nadruk gelegd op het detecteren,

sensibiliseren, waarschuwen en helpen van risicopersonen. De Stad Gent vraagt burgers

daarom om extra aandacht te besteden aan (sociaal geïsoleerde) ouderen, kinderen, (chronisch)

zieken en alleenstaanden, en hen, gezien hun risico op ernstige gezondheidseffecten door de

warmte, te helpen indien nodig.

Sproeiverbod tussen 8 uur en 20 uur

Door de aanhoudende droogte heeft de gouverneur van Oost-Vlaanderen een aantal

maatregelen met betrekking tot watergebruik ingesteld in de hele provincie. Daardoor zijn er

ook in Gent verschillende maatregelen van kracht.

Het is tot nader order verboden om water te capteren uit de onbevaarbare waterlopen.

Daarnaast is het ook verboden om leidingwater uit het publieke drinkwaternet te gebruiken: 

Voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers (tenzij in het kader

van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen

waar het afspuiten in de regelgeving of de vergunning is opgelegd).

Voor het vullen of bijvullen van particuliere zwembaden of plonsbaden (van meer dan 100

liter) / particuliere vijvers en fonteinen.

Voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen.

Voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasvelden en tuinen (tenzij in het kader van

de normale activiteiten van landbouw- en tuinondernemingen), daken, gevels, tenten, luifels

en sportterreinen.

In ondernemingen voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel, het

productieproces of de bedrijfsactiviteiten.

Het is tevens verboden om van 8 uur tot 20 uur elk type water (bijvoorbeeld regenwater)

te gebruiken voor: 

Het besproeien van grasperken, gazons, sportvelden.

Het beregenen van gewassen.

De punten vermeld onder het verbod op het gebruik van leidingwater uit het publieke

drinkwaternet (zie hierboven).

Door deze gebruiksbeperkingen wordt er minder water verspild. Op de warmste momenten van

de dag is er immers meer verdamping.



Gentse fonteinen worden tijdelijk stilgelegd

Het stadsbestuur heeft besloten om vanaf morgenvoormiddag (dinsdag 24 juli) alle fonteinen

die met stadswater bijgevuld worden stil te leggen. Enkel de stadsfonteinen die met

oppervlaktewater gevoed worden, zullen blijven sproeien. De enige stadsfontein die met

oppervlaktewater gevoed wordt, is de fontein aan de Watersportbaan. De drinkwaterfonteinen

voorzien van een drukknop, in de Kriekerijstraat en de Voorhavenlaan, blijven beschikbaar voor

de burgers.

 

Fonteinen die worden stilgelegd

Vlaanderenstraat

Fonteinenplein

Koningin Maria Hendrikaplein

Charles de Kerchovelaan

Koning Albertpark

Woodrow Wilsonplein

Kalandeberg

Sint-Baafsplein

Emile Braunplein

Maaltepark

Korenlei

Kraanlei

Vrijdagmarkt

Gentse barbecuezones blijven tijdelijk gesloten

Door de aanhoudende droogte is er een verhoogde kans op brandgevaar, daarom blijven alle

Gentse openbare barbecuezones tijdelijk gesloten, zoals eerder al werd gecommuniceerd in een

persbericht van dinsdag 3 juli 2018. Burgers worden nogmaals opgeroepen om ook thuis extra

alert en voorzichtig te zijn tijdens het barbecueën en om geen (kamp)vuren aan te steken.

Tips: wat te doen bij warm weer?

https://persruimte.stad.gent//167317-stad-gent-sluit-barbecuezones-door-aanhoudende-droogte-en-vraagt-om-spaarzaam-te-zijn-met-wat


Pas uw voeding aan: eet voedsel dat veel water bevat (groenten, fruit, koude soepen,

enzovoort). Kinderen drogen sneller uit dan volwassenen. Laat ze dus meer drinken. Vermijd

alcohol en gesuikerde dranken.

Blijf binnen, vooral bij ozonpieken, omdat de ozonconcentratie er de helft lager is dan buiten.

Hou ramen, gordijnen, zonnewering en rolluiken overdag dicht en verlucht ’s nachts wanneer

de temperatuur gedaald is.

Blijf in de schaduw en zoek koele plaatsen op. Verricht zware inspanningen bij voorkeur ’s

morgensvroeg of ’s avonds na 20 uur.

Bescherm kinderen tegen de zon (hoedje, T-shirt, zonnecrème).

Laat nooit een persoon of een dier achter in een stilstaand voertuig.

Draag lichte kledij (met een lichte kleur) om de verdamping op de huid te vertragen.

Klachten bij grote hitte

Hittekrampen: normale temperatuur en spierkrampen bij fysieke inspanning.

Verhoogde lichaamstemperatuur (maar lager dan 40°C)

Uitputting, zweten, zwakte, vermoeidheid, hoofdpijn, braakneiging, flauwte, beven.

'Hitteslag': het lichaam is niet langer in staat om de lichaamstemperatuur te controleren

(loopt op tot boven 40°C). De huid is droog. Het slachtoffer is verward. Zonder medische

hulp kan de toestand evolueren naar coma.

Wat te doen indien u zich niet goed voelt?

Raadpleeg uw huisarts of arts van wacht.

Bij verwardheid en abnormale hoge lichaamstemperatuur: bel onmiddellijk 100 of 112.

In afwachting van medische hulp:

- Leg persoon te rusten in een koele, schaduwrijke plaats.

- Laat de persoon water drinken en bevochtig zijn kledij.

- Zorg voor frisse lucht.

Informatie

Hildegard Dierens, Dienst Lokale Preventie en Veiligheid, ambtenaar nood- en

interventieplanning, tel. 09 268 88 65, e-mail hildegard.dierens@stad.gent

Bevoegd

mailto:hildegard.dierens@stad.gent


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.
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