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Update 28/06/2021
Dienstverlening gemeente
 We werken enkel op afspraak. Dat kan online via deze website (klik op 'maak een afspraak' bij het product dat je
nodig hebt) of telefonisch via 03 727 17 00 (Administratief en Bestuurscentrum) en 03 202 80 00 (Welzijnshuis).
 Onze openingsuren blijven zoals ze zijn, met uitzondering van
 de dinsdagavonduren. We zijn open tot 17 uur en niet meer tot 19 uur
 Iedere eerste zaterdag van de maand kan je opnieuw terecht bij het loket Burgerzaken en het onthaal tussen 9
en 12 uur. Hiervoor maak je eerst een afspraak.
 We blijven alle producten aanbieden en via de website kan je een afspraak maken. Wat online kan gebeuren,
wordt online georganiseerd. Het Klantenteam begeleidt de burgers bij de online aanvragen.
 Het infokantoor van De Route en de bibliotheek blijven open.

Algemene info
Vanaf 27 juni
 Sociale contacten: tot 8 personen binnen, exclusief leden van het eigen gezin en kinderen tot en met 12 jaar.
Dit geldt ook voor gezinsvakanties in een toeristisch logies. Toeristische logies die meer dan 15 personen
kunnen herbergen kennen geen beperkingen, mits geldende protocollen gerespecteerd worden.
 Winkelen: geen beperking meer op het aantal mensen met wie je kan winkelen. Mondmasker blijft verplicht.
 Horeca:
 Een maximum van 8 personen is toegestaan, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. Een huishouden
mag een tafel delen.
 Het verplichte sluitingsuur wordt verlaat naar 1.00 uur ’s nachts. Dit sluitingsuur geldt ook voor horecabezorging aan huis en nachtwinkels.
 Het gebruik van plexiglas is toegestaan op de terrassen als alternatief voor de 1,5-meter-regel tussen de
tafelgezelschappen.
 Cafésporten en kansspelen zijn toegelaten, mits het dragen van een mondmasker.
 Voor banketten en recepties gelden er geen maxima meer wat het aantal aanwezigen betreft. Voor het
overige gelden de regels van de horeca.

 Erediensten: tot 200 personen binnen en 400 personen buiten. Bij gebruik van CERM of CIRM, gelden
bepalingen evenementensector.
 Markten, jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten: vanaf een bezoekersaantal van 5.000
personen met eenrichtingsverkeersplan, met afzonderlijke in- en uitgang. Mondmaskerplicht in juli en
augustus.
 Kermissen: vanaf een bezoekersaantal van 5.000 personen met eenrichtingsverkeersplan, met afzonderlijke inen uitgang. Mondmaskerplicht in juli en augustus. Met desinfecteren handen voor de attractie en social
distancing tussen bezoekers of toegelaten groepen. Geldende regels worden geafficheerd in de stand of de
attractie.
 Toegelaten capaciteit evenementen:
 Binnen: verhoging 100% van de CIRM-capaciteit tot maximaal 2.000 aanwezigen, met een verhoging naar
4.000 aanwezigen voor testevenementen en dit van zodra het COVID Safe Ticket beschikbaar is en
uitsluitend wanneer het COVID Safe Ticket toegang geeft tot het event.
 Buiten: verhoging van 2.500 naar 5.000 aanwezigen wanneer uitsluitend het COVID Safe Ticket toegang
geeft.
 Samenscholingen en betogingen: het nachtelijk samenscholingsverbod vervalt en de beperkingen op
betogingen vallen weg, mits het respecteren van de mondmaskerplicht en de verplichting tot veilige afstand.
 Teambuildings: fysieke teambuildings zijn opnieuw toegelaten.

Extra verduidelijkingen
 Bij alle sportieve activiteiten mag elke deelnemer tot en met 18 jaar vergezeld worden door een lid van
hetzelfde gezin.
 Sanitaire infrastructuur zoals kleedkamers en douches mogen gebruikt worden.
 Wanneer op evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden, trainingen en
congressen er horeca-activiteiten zijn, is ook afhaal toegestaan.
 Organisatoren die gebruik maken van de COVID Safe Ticket zijn niet verplicht om de testmogelijkheid aan de
ingang van het evenement aan te bieden.
 De mondmaskerplicht bij outdoor-evenementen vervalt indien men zit.

Reizen
 Wie terugkomt uit een rode zone en al twee weken gevaccineerd is, moet geen coronatest ondergaan en ook
niet in quarantaine. Wie niet volledig gevaccineerd is gedurende 2 weken, moet wel een test ondergaan en dat
vanaf de leeftijd van 12 jaar. Er komt dus geen test voor teruggekeerde reizigers jonger dan 12 jaar.
 Wie uit hoogrisicozone terugkeert, moet 10 dagen in quarantaine.
 Wie terugkeert uit een groene of oranje zone, moet niet in quarantaine of niet getest worden.
 Er zijn 2 gratis PCR-tests voor wie op reis of naar festival gaat en niet volledig gevaccineerd is. De regels rond de
Passenger Locator Form veranderen niet.

Communicatiemateriaal voor inwoners, organisaties en
verenigingen
Als gemeente willen we je correct informeren over het coronavirus en je stimuleren om de maatregelen goed op te
volgen. Alleen op die manier stoppen we samen het virus. Hier vind je affiches, flyers en brochures. Dit beschikbaar
communicatiemateriaal kan je downloaden.

Mondmaskers

In onze gemeentelijke gebouwen is een mondmasker dragen verplicht voor +12! Je bent ook verplicht altijd een
mondmasker op zak te hebben.

Hoe bewaar, draag of was je een mondmasker? Wil je een antwoord op al je vragen? Neem dan zeker een kijkje op
onze pagina over mondmaskers.

Voorstellingen Tempus De Route
Nu er een vaccinatiecentrum in GC De Route komt, worden tickethouders persoonlijk gecontacteerd over de
gevolgen voor de voorstellingen van Tempus De Route.

De Lijn
Vervoersmaatschappij De Lijn neemt extra maatregelen om de verspreiding van het virus in te perken. Een
mondmasker is verplicht op het openbaar vervoer. Een overzicht van de maatregelen van De Lijn vind je hier.

Meer info?
www.info-coronavirus.be/nl
www.info-coronavirus.be/nl/faqs (veelgestelde vragen)
 Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
 Voor vragen over economie: 0800 120 33

 De meest recente procedures tegen het coronavirus vind je hier.

Een vraag voor de gemeente?
03 727 17 00
info@sint-gillis-waas.be
Een vraag voor het Welzijnshuis?
03 202 80 00
welzijnshuis@sint-gillis-waas.be
Info over Vaccinaties
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Openingsuren deze week

Vandaag gesloten
Morgen gesloten
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