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Evenementen die beheersbaar zijn kunnen
doorgaan in Gent

De cijfers van het aantal coronabesmettingen in Gent blijven voorlopig relatief

gunstig. De Stad wil dat absoluut zo houden. Door intense samenwerking,

duidelijke regels en veel burgerzin kunnen we samen meer besmettingen en

strengere regels vermijden. Door culturele en andere evenementen vooraf

grondig te beoordelen, wil het stadsbestuur die evenementen nog mogelijk

maken. Als het aantal bezoekers niet kan worden ingeschat en beperkt, wordt het

evenement niet toegelaten. Dat geldt tot eind september.

Beheersbare evenementen en cultuur

⏲



Evenementen en cultuur zijn belangrijk voor de leefkwaliteit in de stad. Veel steden en

gemeenten gelasten alle evenementen en culturele activiteiten voor de komende maanden

af. De Stad Gent doet dat niet, ze beoordeelt vanaf nu ieder evenement: voldoet het aan de

richtlijnen, dan kan het plaatsvinden, anders niet. Voor culturele activiteiten volgen de

organisatoren de uitgebreide sectorgids met draaiboeken en protocollen, zowel voor binnen- als

buitenactiviteiten.

De minimale voorwaarden voor evenementen zijn:

het evenement/de culturele aangelegenheid moet afsluitbaar zijn wat publiek betreft

evenementen buiten: maximum 200 personen

evenementen binnen: maximum 100 personen

naleving van de algemene corona-maatregelen (social distancing, handgel, ...)

gebruik van een registratiesysteem

mondmaskerplicht voor toeschouwers

groene score na toetsing aan het Covid Event Risk Model (CERM)

Onbeheersbare evenementen tot eind september afgelast

Evenementen waarbij het aantal bezoekers niet kan worden ingeschat en beperkt, kunnen tot

eind september niet doorgaan. Hieronder vallen bijvoorbeeld straat- en buurtfeesten en

occasionele rommelmarkten. Dit was al zo tot eind augustus, en wordt nu dus verlengd.

 

Met deze beslissing wil de Stad het risico op COVID-besmettingen beperken, evenementen toch

laten doorgaan en organisatoren duidelijkheid geven voor de komende weken.

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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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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