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Gent laat in bepaalde gevallen meer
aanwezigen toe bij evenementen

Culturele of sportieve evenementen mogen vanaf vandaag, 1 september 2020,
binnen 200 en buiten 400 aanwezigen tellen. In sommige gevallen zijn er voor
activiteiten met zittend publiek meer aanwezigen toegestaan. Voor zaaluitbaters
die zo'n uitzondering willen aanvragen, lanceert de Stad Gent
zalencapaciteit.corona@stad.gent.
De federale overheid breidt het maximale aantal aanwezigen bij culturele en sportieve
evenementen uit naar 200 personen binnen en 400 personen buiten. Voor permanente
infrastructuren, zoals stadions, sporthallen, theaters en concertzalen, maar ook congreshallen,
kan deze regel worden aangepast als de veiligheid niet in het gedrang komt.
De zaaluitbater kan bij het lokaal bestuur een dossier indienen dat bestaat uit een draaiboek en
de Covid Infrastructure Risk Model Scan (CIRM-scan), gevalideerd door een preventieadviseur.
Hiervoor lanceert de Stad Gent het e-mailadres zalencapaciteit.corona@stad.gent. Zaaluitbaters
kunnen aanvragen voor uitzonderingen naar dat adres sturen.

De gemeentelijke crisiscel en een kernteam van veiligheidsspecialisten en cultuur- en
sportmedewerkers van de Stad zullen zich over elke aanvraag buigen, een advies opmaken en
het dossier uiteindelijk naar het CIRM-loket en de bevoegde minister sturen. De Stad Gent
hoopt zo het culturele en sportieve leven en de congressen in Gent op een doordachte en veilige
manier de broodnodige extra ademruimte te geven.
Meer info: https://covideventriskmodel.be/cirm. De tool zelf is beschikbaar vanaf 8 september.
Contact
Thomas Dierckens, kabinet burgemeester, gsm 0477 38 29 37, e-mail
thomas.dierckens@stad.gent
Steven Heyse, kabine schepen Souguir, gsm 0485 39 50 12, e-mail steven.heyse@stad.gent
Eline Creve, kabinet schepen Bracke, gsm 0473 83 75 82, e-mail eline.creve@stad.gent
Lode Van Pee, Cultuur Gent, gsm 0477 44 72 71, e-mail lode.vanpee@stad.gent
Bevoegd

Mathias De Clercq
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail
burgemeester.declercq@stad.gent

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail schepen.souguir@stad.gent

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473
83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent

Bram Van Braeckevelt
Schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 40, e-mail schepen.vanbraeckevelt@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 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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