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Bijkomende maatregelen Lotto Zesdaagse
Vlaanderen-Gent

De Stad Gent heeft vandaag, maandag 15 november 2021, enkele bijkomende

maatregelen bekrachtigd met het oog op de 80ste editie van de Lotto Zesdaagse

Vlaanderen-Gent, die op dinsdag 16 november van start gaat.

 

Het evenement kan plaatsvinden zoals gepland. Wie een ticket heeft, kan de Zesdaagse dus

bijwonen en genieten van de wedstrijden op de tribunes of op het middenplein.
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Het evenement wordt georganiseerd conform de federale coronamaatregelen. Elke bezoeker

vanaf 12 jaar moet een Covid Safe Ticket (CST) bezitten om toegang te krijgen. De organisatie

had al extra maatregelen gepland, zoals de scheiding tussen bezoekers en renners. Bezoekers uit

de tribune hebben uitzonderlijk ook geen toegang tot het middenplein. Bovendien heeft de Stad

recent geïnvesteerd in een nieuw luchtcirculatie- en ventilatiesysteem, zodat de goede kwaliteit

van de lucht gegarandeerd is.

 

Binnen de crisiscel van de Stad Gent werden onderstaande bijkomende maatregelen

afgesproken. Deze beslissing is een bekrachtiging van de maatregelen die de voorbije dagen met

de organisatie werden afgesproken:

Tijdens de Zesdaagse geldt een mondmaskerplicht voor alle bezoekers vanaf 12 jaar.

Op het middenplein en in de tribunes zal geen drank of voeding toegestaan zijn. Eten en

drinken is wel toegestaan in de andere ruimtes en op een extra, overdekte drank- en eetzone.

Zodra het sportieve programma eindigt (dagelijks iets na 1 uur 's nachts), eindigt het

evenement en dus ook de muziek en de catering.

 

De Stad Gent zal samen met de organisatie dagelijks het verloop van het evenement evalueren.

Het sportieve programma primeert, de sfeer en gezelligheid blijven erg belangrijk, al zal de

Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent dit jaar met iets meer discipline en gezond verstand gepaard

gaan.

Contact

Robby Lannoy, kabinet schepen Bracke, gsm 0499 32 79 33, e-mail robby.lannoy@stad.gent

Thomas Dierckens, kabinet burgemeester De Clercq, gsm 0477 38 29 37, e-

mail thomas.dierckens@stad.gent

Bevoegd

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

Mathias De Clercq
Burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 00, e-mail
burgemeester.declercq@stad.gent
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