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Cirkels op Sint-Pietersplein om veilig van de zon
te genieten

Om jongeren op het Sint-Pietersplein op een veilige manier van het mooie weer te

laten genieten, worden vandaag, op maandag 1 maart 2021, aan de zonnekant zo'n

100 krijtcirkels aangebracht. Jongeren kunnen er met vier in een cirkel

samenkomen.

De cirkels zijn een hulpmiddel voor jongeren om de afstandsregels correct na te leven terwijl ze

op het Sint-Pietersplein van de buitenlucht genieten. In totaal gaat het om een 100-tal cirkels,

die elk een diameter van 6 meter hebben en bedoeld zijn voor 4 personen. De afstand tussen de

cirkels bedraagt 4 meter. De cirkels zijn louter een hulpmiddel en laten ook toe om de drukte

beter in te schatten. Er komen extra afvalkorven. De Stad Gent roept iedereen expliciet op om

het plein en de omgeving proper achter te laten.

⏲

http://persruimte.stad.gent/


De meeste studenten houden zich goed aan de richtlijnen. We willen hen
absoluut het vertrouwen geven om op een coronaveilige manier in kleine
groepjes samen te komen. Het is aan de studenten om te tonen dat ze hier
verantwoordelijk mee kunnen omgaan.
— Mathias De Clercq, burgemeester

De cirkels komen er ook op vraag van de studenten zelf, die op een veilige en verantwoorde

manier van de buitenlucht in het centrum willen genieten. In samenwerking met de studenten

zet de Stad Gent ook nog andere hulpmiddelen op. Zo zal de Stad alternatieve, minder drukke

plekjes in Gent actief promoten, komen er opnieuw veilige bloklocaties op het einde van het

academiejaar, en op de stadswebsite staan tips over wat wél mogelijk is.

Gent is en blijft een studentenstad. We begrijpen dat ze het moeilijk hebben en
erkennen dat ook. Als stad vertrouwen we onze studenten, en we blijven met
hen in gesprek gaan over wat wel mogelijk is en hoe we dat op een veilige
manier kunnen organiseren.
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs en Jeugd

We willen niet bij de pakken blijven zitten en gaan daarom verder in overleg
met de Stad Gent om samen acties op te zetten en deze situatie draaglijker te
maken. We hopen dat optimaal gebruik van de openbare ruimte hiertoe kan
bijdragen, net zoals meer onderwijs 'on campus' in de nabije toekomst.
— Maarten Buytaert, voorzitter Gentse studentenraad, namens alle studentenraden

Intussen werd de politieverordening met betrekking tot het verbod op elektronisch versterkte

muziek op het openbaar domein verfijnd en beperkt van 20 uur 's avonds tot 6 uur ’s morgens.

Zolang er geen sprake is van overlast of samenscholing, is het overdag dus gerust mogelijk om

met 3 of 4 in een park of op een plein naar muziek te luisteren op laag volume. Uit

veiligheidsoverwegingen blijft het glasverbod op het Sint-Pietersplein, de Gras- en Korenlei en

Coupure Links en Rechts van kracht.
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