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GEEN WETTEREN KERMIS IN 2020  

 

Het is met veel spijt, maar jullie gezondheid gaat voor: alle kermissen,  
dus ook de septemberkermis, zijn afgelast, voorlopig tot eind 
september. Ook de jaarmarkt en de avondmarkt kunnen niet 
doorgaan.  
We bekijken nog of er kleinere randactiviteiten mogelijk zijn,  
om zo toch een beetje een (veilig) kermisgevoel te krijgen.  
Ook in Massemen en Ten Ede is er geen jaarlijkse kermis. 

Evenementen die de gemeente zelf organiseert zijn uitgesteld.  
Dat gaat bijvoorbeeld over de filmvoorstellingen in het kader 
van de Buurtbubbels, of de Zomerse monumentenmomenten. 

Evenementen van andere organisatoren worden steeds getoetst aan 
de nodige maatregelen. Kan de veiligheid gegarandeerd worden,  
dan kan de activiteit voorlopig doorgaan.  
Plan je zelf een activiteit?  
Doe dan de scan op www.covideventriskmodel.be. 

DE NATIONALE REGELS

Winkelen:   
 
Winkelen doe je alleen, of met kinderen onder de 12 jaar of 
hulpbehoevende personen. Je blijft maximum 30 minuten in 
de winkel. Nachtwinkels sluiten om 22 uur. Ook wellness- of 
fitnesscentra moeten je contactgegevens opvragen, net zoals 
de horecazaken hebben zij nu ook registratieplicht.

 
Evenementen:  
 
Evenementen in openlucht mogen maximum 200 deelnemers tellen. 
Evenementen die binnen doorgaan worden beperkt tot maximum 
100 personen. Op evenementen is er steeds mondmaskerplicht. 

Familiefeesten, trouwerijen, banketten en recepties worden 
beperkt tot 10 personen, kinderen onder de 12 jaar niet 
meegerekend. 

Voor zomerkampen en speelpleinen verandert er voorlopig niets.  

 
Mijn sociale bubbel: 

Vanaf woensdag 29 juli 2020 mag jij met je gezin nog 
hoogstens 5 vaste personen zien, met deze 5 personen mag je 
nauwer contact hebben en hoef je je minder aan de social distancing 
regels te houden. Die 5 blijven dezelfde voor de komende 4 weken.  
Kinderen onder de 12 jaar reken je hier niet in mee.   

Plan je nog een buitenlandse reis? Hou je ook daar aan de lokale 
regels en informeer je goed voor je terugkomt.  

 
Overig: 

Telewerk blijft de norm wanneer mogelijk. 

De gratis treintickets van de NMBS zullen pas in september  
geldig zijn. 

Blijf zorgen voor jezelf, blijf zorgen voor anderen.  
Gedetailleerde info over de nationale maatregelen vind je op  
www.info-coronavirus.be



 
Om een nieuwe algemene lockdown te vermijden, moeten we ons terug houden 
aan strengere maatregelen.

Naast de nationale maatregelen, neemt ook Wetteren zijn verantwoordelijkheid  
en legt gemeentelijke bijkomende maatregelen op.  

Wetteren voerde vanaf woensdag 29 juli 2020 een mondmaskerplicht in, in de hele 
bebouwde kom. Op alle publiek toegankelijke plaatsen in de bebouwde kom (straten, 
parkjes, pleinen, publieke gebouwen) moet iedereen ouder dan 12 jaar een mondmasker 
dragen. Dat geldt ook in de directe omgeving van winkels en hun parkings en op het 
recyclagepark. Bovendien is iedereen verplicht om op Wetters grondgebied een 
mondmasker bij te hebben. 

Daarnaast is de moeilijke beslissing genomen om Wetteren kermis af te gelasten.  
Het is onverantwoord om een grote groep Wetteraars bij elkaar te brengen in deze 
tijden. Met pijn in het hart moeten we dus meedelen: geen kermis dit jaar, geen 
jaarmarkt, geen avondmarkt.  

Alle details over de genomen maatregelen vind je in deze Corona nieuwsbrief.  
Je kan alles ook nalezen op www.wetteren.be en de updates volgen op onze 
facebookpagina ‘ Gemeente Wetteren’.

Blijf zorgen voor jezelf en #voorelkaar!
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BELANGRIJKSTE NIEUWS EN MAATREGELEN OVER HET CORONAVIRUS

MONDMASKER VERPLICHT IN DE BEBOUWDE KOM IN WETTEREN

Wat is de bebouwde kom?  
Centrum Massemen, Westrem, Ten Ede, Kwatrecht en Wetteren centrum  
(inclusief Roosbroek, Overschelde en Overbeke) 

Dit is altijd aangeduid met dit verkeersbord: 

EXTRA WETTERSE MAATREGELEN - 
MONDMASKERPLICHT IN BEBOUWDE KOM

  
Wanneer draag je je mondmasker in Wetteren (ouder dan 12 jaar)?  

- Overal in bebouwde kom (op alle publiek toegankelijke plaatsen).   
-  In de directe omgeving van winkels en bijhorende parkings   
 (dus ook Frunpark en bijhorende parking). 
-  Op het recyclagepark ‘De Mozen’.   
-  Altijd bij drukte, wanneer je geen anderhalve meter afstand kan  
 houden.  
 
 
Uitzondering: mondmasker is niet verplicht:  
 
-  Bij verplaatsing met de auto, motor of fiets.  
-  Wie loopt of jogt.  
-  Wie zware fysieke inspanningen doet tijdens werkzaamheden.    

 

Op het hele Wetterse grondgebied ben je verplicht om een 
mondmasker bij je te hebben.  

 
Wie om medische redenen geen masker kan dragen,  
moet een gezichtsscherm (faceshield) dragen  

 

 
Mondmasker in De Warande

Het sport- en recreatiedomein De Warande valt ook in de 
bebouwde kom, dus ook hier is een mondmasker steeds verplicht 
voor iedereen vanaf 12 jaar. 

Wie moet hier geen mondmasker opzetten?  
-  wie fietst of jogt. 
-  wie van en naar het water gaat om te zwemmen. 
-  wie neerzit in zijn/haar kleine bubbel of aan een tafeltje  
 om iets te drinken.


