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Mondmasker vanaf 7 september ook verplicht in
studentenbuurt

De Stad Gent breidt vanaf maandag 7 september de mondmaskerplicht uit naar de
studentenbuurt, meer bepaald op de as Sint-Pietersnieuwstraat – Overpoort en
aanliggende straten waar veel studenten samenkomen. De Stad roept studenten
op om daarnaast ook op drukke plaatsen een mondmasker te dragen.
Sinds 25 juli is het dragen van een mondmasker verplicht in het volledige winkelwandelgebied,
net als in enkele drukke straten erbuiten. Die verplichting wordt vanaf 7 september uitgebreid
naar de studentenbuurt. De komende weken verwacht Gent immers bijna 80.000 studenten.
Aangezien het Covid-virus nog steeds aanwezig is, blijft waakzaamheid geboden.
De Stad koos, in overleg met de hoger onderwijsinstellingen en de studentenverenigingen, voor
een aaneengesloten gebied tussen de Sint-Pietersnieuwstraat en de Overpoort.

'Studenten zijn zeer welkom in onze stad, we kijken uit naar de opstart van het
nieuwe academiejaar. Zolang het virus aanwezig is en de federale richtlijnen
van kracht zijn, dienen we waakzaam te blijven. Ik roep alle studenten dan ook
op om de mondmaskerplicht in de studentenbuurt goed na te leven en ook op
andere drukke plaatsen een mondmasker te dragen.'
— Mathias De Clercq, burgemeester

Bekijk de lijst met straten in de studentenbuurt waar de mondmaskerplicht geldt
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Bijkomende communicatie
De Stad Gent voorziet bijkomende communicatie op het terrein om passanten te wijzen op de
mondmaskerplicht, en de hoger onderwijsinstellingen zullen hun studenten mee informeren
over de maatregel.
De verplichting om een mondmasker te dragen geldt voor iedereen vanaf 12 jaar die zich niet in
een auto bevindt, zowel voetgangers en joggers als fietsers en mensen op een step. De
verplichting geldt 24 op 24, 7 op 7. Ook op elk evenement moeten bezoekers een mondmasker
dragen.

Detailkaart en meer info over de mondmaskerplicht in Gent

Daarnaast werkt de Stad momenteel ook nog aan een webpagina met veelgestelde vragen over
de corona-maatregelen, specifiek gericht op studenten.

'Blij dat de studenten terug zijn. Warme welkom in onze 'Gentse bubbel'! Jullie
maken helemaal mee de stad. En dat beperkt zich niet tot de lessen. Hou je 't
mee coronaproof, zoals dat ook gebeurt voor het cultuurleven en de
evenementen?'
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Glasverbod verlengd

Eerder verlengde de Stad het glasverbod op de Gras- en Korenlei tot eind oktober. Tot dan blijft
het ook verboden om tussen 22 uur en 6 uur zonder vergunning elektronisch versterkte muziek
af te spelen op het openbaar domein. Dit om geen aantrekkingspolen te creëren die de openbare
rust en gezondheid kunnen schaden.
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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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