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Gent voert maatregelen versneld in en verplicht
mondmasker in schoolomgeving

De Stad Gent voert vanaf woensdagnacht vervroegd de maatregelen in die de

Vlaamse regering heeft aangekondigd. Onder meer alle cultuurhuizen, musea en

de Gentse zwembaden gaan vervroegd dicht. Daarbovenop is het vanaf donderdag

29 oktober verplicht om een mondmasker te dragen in alle Gentse

schoolomgevingen.

De cijfers stijgen ook in Gent snel. Zo werden de voorbije 14 dagen in Gent 2.100 positieve

testen afgenomen. De Stad Gent heeft daarom besloten om de aangekondigde maatregelen van

de Vlaamse regering, die normaal vrijdag 30 oktober om 18 uur ingaan, woensdagnacht al te

laten ingaan. De Stad verplicht daarbovenop het dragen van een mondmasker in de

schoolomgevingen. De verplichting gaat in op donderdag 29 oktober en geldt in een zone van

200 meter rond de in- en uitgangen van alle Gentse scholen.
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'Er is geen tijd te verliezen. De cijfers stijgen pijlsnel, ook in Gent. Daarom
hebben we besloten om de maatregelen reeds vanaf woensdagnacht ingang
te doen vinden. De politie zal deze ook handhaven.'
— Mathias De Clercq, burgemeester

Onderwijs en Jeugd

Het hoger onderwijs in Gent schakelt vanaf donderdag over op afstandsonderwijs. Er zijn geen

practica mogelijk tot 12 november.

Het georganiseerde vrijetijdsaanbod voor +12-jarigen is niet meer toegestaan. Binnen de

maatregelen laat de Vlaamse overheid de mogelijkheid open om jeugdwelzijnswerk voor

kinderen in kwetsbare situaties te blijven organiseren, binnen heel strikte omstandigheden. De

Stad Gent bekijkt samen met de jeugdwelzijnswerkingen hoe ze kwetsbare jongeren extra kan

ondersteunen.

Cultuurhuizen gesloten

Alle cultuurhuizen, waaronder ook de musea, Historische Huizen en bioscopen, gaan vervroegd

dicht. Publieksactiviteiten en evenementen kunnen niet meer doorgaan. De bibliotheken blijven

wel open.

Onderscheid tussen -12 en +12 voor sport

Zwembaden, sauna's, fitnesscentra en bowlings in Gent moeten vanaf middernacht de deuren

sluiten voor iedereen. Voor sport is er verder wel een onderscheid tussen kinderen tot 12 jaar en

iedereen ouder dan 12.

Voor kinderen tot 12 jaar kunnen alle sportkampen en -cursussen doorgaan, behalve de

zwemsportkampen en de zwemlessen. Voor iedereen ouder dan 12 jaar worden alle

sportcursussen on hold gezet, en kunnen er geen sportactiviteiten meer doorgaan in de

sporthallen. De Blaarmeersen en de openluchtterreinen blijven open. Jongeren tot 12 jaar

kunnen blijven sporten in groep. Iedereen ouder dan 12 kan maximum met 4 personen tegelijk

sporten.

Lees meer over de maatregelen rond sport

https://stad.gent/nl/sport/nieuws-evenementen/corona-sportfiche-update-28-oktober-2020


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.

Tot slot wordt de foor in Sint-Denijs-Westrem, die normaal tot en met zondag 1 november zou

duren, vervroegd stopgezet.
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