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Gentse restaurants dicht om 23 uur, behalve op
vrijdag en zaterdag

De Gentse crisiscel heeft besloten om het sluitingsuur van restaurants gelijk te

schakelen met dat van cafés. Vanaf donderdagavond 15 oktober 2020 moeten ook

restaurants om 23 uur de deuren sluiten. Alleen op vrijdag- en zaterdagavond

wordt een uitzondering voorzien. Gent verbiedt ook alcohol op het openbaar

domein vanaf 22 uur.

Op dinsdag 6 oktober heeft het federale overlegcomité nieuwe, strengere maatregelen

afgekondigd om de stijgende coronacijfers terug te dringen. Het gaat onder andere om een

algemeen sluitingsuur voor cafés om 23 uur, een beperking van het aantal nauwe contacten tot

3 personen, en in cafés mag je voortaan met maximum 4 aan één tafel zitten. Deze regels zijn

sinds vrijdag 9 oktober van kracht en blijven dat tot minstens 9 november.
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Om het voor iedereen eenduidiger te maken, heeft de Gentse crisiscel, in samenspraak met

verschillende partners, beslist om het sluitingsuur van cafés en restaurants vanaf donderdag 15

oktober gelijk te schakelen naar 23 uur. Alleen op vrijdag- en zaterdagavond mogen restaurants

tot 1 uur openblijven. Deze regeling geldt tot minstens 9 november.

'De stijging van de cijfers is zorgwekkend. We moeten nú ingrijpen om erger te
voorkomen. Niemand wil een tweede lockdown. Dat zou nefast zijn voor onze
lokale economie, voor onze horeca, voor onze welvaart, voor ons welzijn. Ik
roep dan ook iedereen op om de maatregelen te respecteren. Ons gedrag
bepaalt de curve.'
— Mathias De Clercq, burgemeester

'Het is niet de bedoeling dat cafébezoek na 23 uur verschuift naar restaurants.
Deze nieuwe maatregel is duidelijk naar de Gentenaars toe én toont solidariteit
naar café-uitbaters. Alleen samen krijgen we dat virus klein.'
— Sofie Bracke, schepen van Economie 

Alcoholverbod op openbaar domein

Om samenscholingen te verhinderen heeft de Gentse crisiscel ook besloten om de consumptie

van alcohol op het openbaar domein te verbieden vanaf 22 uur. De politie zal hier extra op

handhaven, net als op de mondmaskerplicht, het respecteren van het sluitingsuur en

samenscholingen van meer dan 4 personen.
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Thomas Dierckens, kabinet burgemeester De Clercq, gsm 0477 38 29 37, e-mail

thomas.dierckens@stad.gent

Eline Creve, kabinet schepen Bracke, gsm 0473 83 75 82, e-mail eline.creve@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.

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
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