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Aantal evenementen afgelast, mondmasker op
meer plaatsen verplicht

De Stad Gent voert een aantal nieuwe regels in nadat de Nationale Veiligheidsraad

op maandag 27 juli 2020 nieuwe maatregelen nam om de verspreiding van het

coronavirus tegen te gaan. Evenementen waarbij het aantal bezoekers niet kan

worden gelimiteerd, worden afgelast, en in de leefstraten, de recyclageparken, op

de Blaarmeersen en het nieuwe skatepark is een mondmasker verplicht.

Evenementen in openlucht

De cijfers van het aantal besmettingen in Gent zijn voorlopig goed. Met de nieuwe regels hoopt

de stad nóg strengere regels te voorkomen. Evenementen in openlucht waarbij het aantal

bezoekers niet kan worden beperkt tot 200 personen en/of waarbij de afstandsregels niet

kunnen worden gegarandeerd, mogen niet doorgaan. Deze maatregel geldt voorlopig tot en met

31 augustus. Het gaat om straatfeesten, buurtfeesten, occasionele rommelmarkten, kermissen

en foren (kermis aan Merelbeke station, de Oogstkermis in Oostakker en de Kermis op

Ledeberg).

⏲



Evenementen waarbij de voorwaarden wel kunnen worden gegarandeerd en die een vergunning

krijgen, kunnen wel doorgaan.

Blaarmeersen: mondmaskerplicht tijdens verplaatsingen

Vanaf donderdag 30 juli 2020 is overal binnen het sport- en recreatiedomein De Blaarmeersen

het dragen van een mondmasker verplicht tijdens verplaatsingen op het domein. Wie dus

wandelt, loopt of fietst, moet een mondmasker dragen, behalve wie zich naar het water begeeft

om te zwemmen. Wie zit of ligt op de ligweide, strandzone of bij de Krekenplas moet geen

mondmasker dragen, maar moet wel de richtlijnen respecteren betreffende de bubbels en de

anderhalve meter afstand.

Voortaan moet je ook op het nieuwe skatepark altijd een mondmasker dragen. Het

bezoekersaantal wordt bovendien gelimiteerd van 200 naar 150 bezoekers en voor de

kiddiezone van 50 naar 40.

Gentenaars en burgerzin: goe bezig!

De Stad Gent kiest er doelbewust voor om niet op het hele grondgebied van Gent het dragen

van een mondmasker te verplichten. Voorlopig zijn mondmaskers enkel verplicht in het

winkelwandelgebied, enkele drukkere schakelstraten (Wondelgemstraat, Bevrijdingslaan,

Dampoortstraat en de Dendermondsesteenweg van Dampoort tot Heernisplein), en nu ook de

leefstraten. Ook wie op die plekken fietst of met een brommer rijdt, moet een mondmasker

dragen. Sinds vandaag, 29 juli 2020, is ook op de recyclageparken een mondmasker verplicht.

 

Als het op een andere plek toch druk is/wordt, dan roept de Stad de Gentenaars op om

spontaan een mondmasker op te zetten, die plek te verlaten en altijd de nodige afstand te

bewaren. De afgelopen dagen en weken is al bewezen dat het overgrote deel van de Gentenaars

de maatregelen prima opvolgt.



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.

Contact

Sofie Aelterman, kabinet schepen Watteeuw, gsm 0471 90 57 04, e-

mail sofie.aelterman@stad.gent

Waarnemend burgemeester

Filip Watteeuw
Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent
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