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Maximumcapaciteit en druktemonitoring voor
veilig winkelen in Gent

De Stad Gent voert een maximumcapaciteit in op de winkelas Veldstraat-

Langemunt. Daarnaast wordt ook de drukte in Gent in realtime gemonitord, en

worden winkelstraatbegeleiders ingezet. De Shop-op zondag op 6 december gaat

door, als alles de komende dagen veilig verloopt.

Maximumcapaciteit en druktemonitoring
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De Veldstraat en Langemunt krijgen een maximumcapaciteit van respectievelijk 2.750 en 1.300

personen. Er komen ook hekken aan de ingang van die 2 straten, zodat ze tijdelijk kunnen

worden afgesloten bij teveel volk.

De Stad zal de drukte in Gent in realtime monitoren, om snel en gefaseerd te kunnen ingrijpen

wanneer nodig. De Stad doet daarvoor onder meer een beroep op live passantentellingen, en

ook de winkelstraatbegeleiders houden een oogje in het zeil. Van zodra het te druk wordt, zal de

Stad iedereen aanraden om op een ander moment naar Gent te komen.

Winkelstraatbegeleiders

Om alles vlot te laten verlopen, worden winkelstraatbegeleiders ingezet op de as Veldstraat –

Langemunt, en dat elke woensdag en zaterdag tussen 12 uur en 18 uur. Vanaf 14 december

zullen de begeleiders er elke dag van de week zijn. Als blijkt dat het op andere assen in de stad

of op andere momenten te druk is, zullen de winkelstraatbegeleiders ook daar inspringen waar

nodig.

Shop-op zondag en extra koopzondagen

De komende dagen zijn een test. Als blijkt dat het woensdagnamiddag of zaterdag te druk is,

komt er geen Shop-op zondag of extra koopzondagen. Als alles veilig verloopt, gaat de Shop-op

zondag van 6 december door als test. Nadien volgt een evaluatie. Enkel bij een positieve

evaluatie kunnen de andere extra koopzondagen doorgaan (13, 20, 27 december en 3 januari).

Ook op de Shop-op zondag van komende zondag 6 december worden winkelstraatbegeleiders

voorzien tussen 12 uur en 18 uur. Er zullen uiteraard bussen en trams rijden, maar het gratis

openbaar vervoer wordt geannuleerd.

Naast deze maatregelen blijven natuurlijk ook de gewone regels rond mondmaskerplicht en

social distancing gelden.

Als Stad nemen we hier onze verantwoordelijkheid zodat winkels morgen
opnieuw veilig hun deuren kunnen openen. Maar die verantwoordelijkheid ligt
niet alleen bij ons. Ook onze winkeluitbaters en hun klanten moeten dat doen.
Vandaar mijn boodschap: kom alleen, koop lokaal en hou het veilig.
— Sofie Bracke, schepen van Economie
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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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