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Speciale editie - gedrukt op 28 augustus 2020

11 miljoen redenen
om vol te houden.
Beste inwoner
Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) af te remmen, volgt onze gemeente nog altijd de
richtlijnen van de overheid op. We brengen je graag op de hoogte van de nieuwe regels met een derde editie
van onze coronakrant.
“Samen houden we vol, samen krijgen we dit virus klein.”
- Maaike De Rudder, burgemeester

Blijf volhouden!
De maatregelen, om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, moeten we zeker tot en met
30 september blijven naleven. We begrijpen dat het niet gemakkelijk is, maar het is echt nodig!
Blijf de 6 gouden regels volgen. We lijsten ze graag nog even op voor jou:

De veiligheidscel bekijkt voortdurend wat de impact is voor onze gemeente. Houd onze
Facebookpagina en website in de gaten voor het laatste nieuws.

Evenementen

Vanaf 1 september is het terug toegelaten om
publieke evenementen of activiteiten te organiseren. Onze veiligheidscel evalueert telkens elke
aanvraag. Concreet betekent dit:
•
•

•

•
•

Kermissen kunnen in beperkte opstelling
plaatsvinden. De feestcomités werken dit
verder uit.
Sportwedstrijden met publiek mogen plaatsvinden. Hierbij houden sportverenigingen rekening met de geldende
protocollen.
Evenementen en activiteiten kunnen plaatsvinden mits goedkeuring van de veiligheidscel. Maximum 200 mensen binnen, 400
mensen buiten.
De gemeente verleent opnieuw logistieke
steun aan verenigingen.
Het is terug mogelijk om gemeentelijke zalen
te reserveren. Meer info vind je via
www.sint-gillis-waas.be/protocolgebruik-culturele-zalen

BELANGRIJK: de lokale versoepelingen zijn
altijd onder voorbehoud van de cijfers en kunnen bij een burgermeesterbeslissing aangepast
worden.

Kermissen

Volgende maatregelen gelden voor kermissen:
•
•

Je volgt een verplichte looprichting.
Er wordt gewerkt met een telsysteem om de

•
•
•
•

bezoekers bij te houden.
Er kan 1 bezoeker per 1,5m aan elk kraam.
Mondmaskers zijn verplicht voor zowel foorreizigers als kermisbezoekers.
Kermiskramers voorzien handgel voor hun
personeel en hun klanten.
De gemeente voorziet handgel bij de in- en
uitgangen van de kermis.

De kermis van Sint-Gillis-Waas vindt plaats van
zaterdag 5 tot maandag 7 september.
De data en de invulling van de kermissen/optredens in Sint-Pauwels, Meerdonk en De Klinge
worden nog verder bepaald door de feestcomités in samenspraak met de gemeente. We
kunnen je wel meegeven dat deze in september
plaatsvinden.
Voor de concrete data volg je best onze website
of Facebookpagina.

Sportwedstrijden met publiek

Sportwedstrijden met publiek kunnen enkel
plaatsvinden als er voldoende ruimte beschikbaar is. Daarom heeft de Sportdienst een maximumcapaciteit bepaald per sportlocatie binnen.
Meer info vind je via www.sint-gillis-waas.be/
draaiboek-heropening-indoor-sportactiviteiten
Sportwedstrijden buiten volgen de federale
richtlijnen en de richtlijnen van de clubs. Check
hiervoor de website of de communicatiekanalen
van de club zelf.

Evenementen en activiteiten

Alle evenementen en activiteiten worden door
onze veiligheidscel geëvalueerd. Je kan een evenement of activiteit aanvragen via:
www.sint-gillis-waas.be/evenementenloket
BELANGRIJK: Doe voor elke aanvraag eerst
een COVID event scan via:
www.covideventriskmodel.be
Zo zie je of je evenement voldoet aan de richtlijnen.

Scholen

De scholen zijn gestart op 1 september in code
geel. Code geel betekent dat alle leerlingen vijf
dagen per week naar school mogen. Dat geldt
zowel voor onze kleuter- als lagere scholen. Verhoogde waakzaamheid blijft belangrijk. Volgende maatregelen moeten nageleefd worden:
•
•

Volwassenen en tieners boven de 12 jaar
moeten aan de schoolpoort een mondmasker dragen.
Onderwijzend personeel en tieners boven
12 jaar moeten een mondmasker dragen op
school

Concrete (en eventuele extra) maatregelen die
de school zelf neemt, krijg je te horen via de
communicatiekanalen van de school zelf.

Koffietafels

Koffietafels na begrafenissen mogen vanaf nu
plaatsvinden tot een maximum van 50 personen.
Volg hier de regels die gelden in de horeca.

Shoppen

De tijdslimiet op winkelen vervalt. Je mag dus
langer dan 30 minuten winkelen. Je mag ook
1 persoon uit je bubbel meenemen om te winkelen (maximaal 2 personen). Winkels kunnen zelf
beslissen om toch slechts 1 persoon binnen te
laten.

Communies

De data van de plechtige communies in de
Sint-Egidiuskerk zijn:
• zaterdag 26 september
Vormsel Sint-Pauwels, Meerdonk, De Klinge
• zondag 27 september
Vormsel Sint-Gillis-Waas en ‘t Kalf

De data van de eerste communies in de
Sint-Egidiuskerk zijn:
• zondag 4 oktober
Scholen De Eeckberger, De Wegwijzer,
De Zandloper
• zaterdag 10 oktober
Scholen De Hoge Geest en De Bron
• zaterdag 17 oktober
Scholen De Klimop, Het Kompas en De
Sterappel
De communies worden voorlopig georganiseerd
onder de geldende voorwaarden.

Buitenlandse
relatie

Mensen die een duurzame en liefdevolle relatie hebben maar niet getrouwd zijn, mogen de
Europese grenzen oversteken. Zij moeten deze
relatie steeds kunnen bewijzen. Deze mensen
volgen steeds de regels die gelden rond reizen.

Bubbel van 5

De sociale bubbel blijft behouden: 1 gezinsbubbel mag nauwer contact hebben met 5 andere
volwassenen (kinderen tot 12 jaar niet meegerekend). Deze 5 contacten mogen gedurende
1 maand niet gewijzigd worden. Voorzie de nodige veiligheidsafstand bij mensen die niet in jouw
bubbel zitten (maximum 10 personen)

Mondmasker

Iedereen boven twaalf jaar moet altijd een
mondmasker bij zich hebben en moet dat masker opzetten wanneer de veiligheidsafstand niet
kan worden gerespecteerd of wanneer het druk
is. Dit was al verplicht in onze gemeente.

Waardebon

Dienstverlening

Ter ondersteuning van de lokale economie
en onze inwoners schenkt Sint-Gillis-Waas
een waardebon die geldig is van 15 september tot en met 15 december 2020. Elk gezin
in Sint-Gillis-Waas ontvangt een waardebon
(per gezinshoofd 10 euro en per bijkomend
gezinslid 5 euro).

Een product of dienst nodig? Maak op voorhand
een afspraak op afspraken.sint-gillis-waas.be/. Je
kan ons ook bereiken via 03 727 17 00 (gemeente)
of 03 202 80 00 (Welzijnshuis) tijdens onze
openingsuren.

Heb je geen bon ontvangen of is jouw
shoptegoed niet correct, dan kan je voor
14 september contact opnemen met de gemeente op het nummer 03 727 17 00 of via
mail naar info@sint-gillis-waas.be.

Staat het product of de dienst er niet tussen? Dan
mag je ons dat steeds melden door ons op te bellen. We helpen je graag verder!

Ook met mondmaker helpen we jou
met een glimlach

Fruitplukkers

We zijn er voor jou

Het fruit in onze gemeente wordt geplukt
door zo’n 800 seizoensarbeiders. Met de
coronapandemie voor ogen dachten
bedrijfsleiders en gemeente na over hoe de
pluk veilig georganiseerd kon worden.

Zit je met een vraag of opmerking? Contacteer
ons!

Werken, wonen, vervoer en vrije tijd gebeurt
hierdoor in vaste, kleine bubbels. Dit principe wordt consequent in alle bedrijven doorgetrokken. De gemeente is onder de indruk
van de doortastendheid en creativiteit van
de fruittelers.

Gemeente: 03 727 17 00,
info@sint-gillis-waas.be

Respect!

www.sint-gillis-waas.be/coronavirus
www.facebook.com/gemeentesintgilliswaas

Welzijnshuis: 03 202 80 00,
welzijnshuis@sint-gillis-waas.be
www.info-coronavirus.be
Vragen over gezondheid en openbare orde:
0800/14.689
Vragen over economie: 0800/120.33

V.U.: Maaike De Rudder (burgemeester), Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas.

