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Geen evenementen tot en met 19 april,
stadskermissen in april en mei afgelast

In Gent worden in totaal 33 evenementen op het openbaar domein afgelast. De

Stad Gent annuleert ook de stadskermissen in mei en april in het kader van de

strijd tegen de verspreiding van het Covid-19-virus.

 

Om de verdere verspreiding van het Covid-19-virus tegen te gaan, verbiedt de nationale

veiligheidsraad alle indoor- en outdoorevenementen tot en met zondag 19 april 2020, ongeacht

het aantal aanwezigen. In Gent gaat het om 33 evenementen op openbaar domein, waaronder 8

sportmanifestaties, 5 voorstellingen, 4 buurtfeesten, 2 rommelmarkten en de opstart van 2

leefstraten.

 

Na overleg met de organiserende comités annuleert de Stad Gent ook de stadskermissen in april

en mei. Het gaat om Zomerliefkermis in Mariakerke, Meikermis in Wondelgem,

Negenmeimarkt in Sint-Amandsberg, de stadskermis in Gentbrugge Noord en in Gentbrugge

Arsenaal en Sinksenkermis in Sint-Kruis-winkel.
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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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.

'Sommige organisatoren onderzoeken de mogelijkheid om hun evenement
naar een latere datum te verschuiven. We gaan met de organisatoren in
dialoog om te bekijken wat mogelijk is.'
— Annelies Storms, schepen van Evenementen en Feesten

Contact

Laurens Teerlinck, kabinet schepen Storms, gsm 0484 68 12 59, e-

mail laurens.teerlinck@stad.gent
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