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Mondmasker verplicht in winkelwandelgebied,
enkele drukke straten én op evenementen

Dit is slechts een gedeelte, voor de volledige kaart, zie onder.

Het dragen van een mondmasker is vanaf zaterdag 25 juli 2020 verplicht in het

volledige winkelwandelgebied, net als in enkele drukkere straten erbuiten. De

verplichting geldt ook voor fietsers. Ook op elk evenement moeten bezoekers een

mondmasker dragen. Dat heeft de Stad Gent beslist na de bijeenkomst van de

Nationale Veiligheidsraad gisteren.

Mondmaskerplicht
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Na de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om de verplichting om een mondmasker te

dragen fors uit te breiden, neemt de Stad Gent extra maatregelen. Mondmaskers waren al

verplicht op markten en foren, maar zijn vanaf zaterdag 25 juli 2020 ook verplicht in het

volledige winkelwandelgebied. Het gaat om het grootste winkelwandelgebied in Vlaanderen:

van de Vlaanderenstraat tot aan het Gravensteen en van de Kouter tot aan de Vrijdagmarkt.

'Van jong tot oud, houd je aan de regels. Als je ziek bent, of je test positief, blijf
binnen. Werk mee aan contactonderzoek. Zorg voor mekaar. Gent heeft zich
de voorbije maanden sterk getoond. Zo sterk moeten we blijven. Doe dit voor
jezelf, voor je familie en vrienden, voor ons allemaal.'
— Mathias De Clercq, burgemeester

Ook in enkele drukkere, belangrijke winkelstraten die niet tot het winkelwandelgebied behoren,

wordt een mondmasker verplicht. Het gaat om de Wondelgemstraat, Bevrijdingslaan,

Dampoortstraat en de Dendermondsesteenweg (van Dampoort tot Heernisplein).

De verplichting om daar en in het winkelwandelgebied een mondmasker te dragen, geldt voor

iedereen vanaf 12 jaar oud die zich niet in een auto bevindt, zowel voetgangers en joggers als

fietsers en mensen op een step. De verplichting geldt ook 24 op 24, 7 op 7.

Borden en gemeenschapswachten

De Stad Gent zorgt voor borden in het winkelwandelgebied die bezoekers erop wijzen dat het

dragen van een mondmasker verplicht is. Ook in de drukkere straten buiten het

winkelwandelgebied waar een mondmaskerplicht geldt, komen er borden.

Bekijk op deze digitale kaart waar vanaf zaterdag mondmaskers verplicht zijn

https://stad.gent/nl/straten-met-mondmaskerplicht


In de winkelstraten in het centrum, voornamelijk op de drukke as Veldstraat-Korenmarkt-

Lange Munt, zullen gemeenschapswachten flyers uitdelen en bezoekers sensibiliseren. De

boodschap komt ook op de ledschermen die er nu al staan. De politie blijft ook nadrukkelijk op

het terrein aanwezig om te sensibiliseren, en zal ook verbaliseren als dat nodig is.

Horeca en evenementen

Na de bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad moeten ook klanten van horecazaken

vanaf zaterdag verplicht een mondmasker dragen, behalve wanneer ze neerzitten aan een

tafel. Cafés en restaurants moeten één klant per tafel bovendien vragen om e-mailadres en

telefoonnummer achter te laten. De Stad Gent overlegt voortdurend met de sector om de

situatie mee op te volgen en houdt de vinger aan de pols.

'Een tweede lockdown zou na het prille herstel een economische ramp
betekenen. We rekenen op de burgerzin van iedereen. Lokale handhaving en
duidelijkheid zijn cruciaal. UNIZO werkt dan ook goed samen met de Stad en
we monitoren de situatie in het werkveld voortdurend.'
— Jos Vermeiren, gedelegeerd bestuurder UNIZO Oost-Vlaanderen

Ook op alle publieke evenementen in Gent wordt het dragen van een mondmasker verplicht.

Zowel binnen als buiten, onafhankelijk van het aantal deelnemers. Enkel wie aan een tafel zit

waar iets gedronken of gegeten wordt, uiteraard in de eigen bubbel en met voldoende afstand

tot anderen, hoeft geen mondmasker te dragen. Dan gelden de regels voor de horeca.

https://persruimte.stad.gent/images/360010


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.
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