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Persmededeling
Maatregelen coronavirus gemeente Opwijk
11 maart 2020
Eind vorig jaar brak in China een nieuw coronavirus (Covid-19) uit. Intussen bereikte het virus
ook ons land. De federale regering raadt aan om evenementen met minstens 1000 bezoekers
af te gelasten en om zoveel mogelijk het aantal mensen in één ruimte te beperken.
Burgemeester Albert Beerens besluit met onmiddellijke inwerkingtreding een aantal veiligheidsmaatregelen in te voeren om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk in te perken.
Hierbij werd rekening gehouden met de risicogroep zoals: personen ouder dan 65 jaar, diabetici,
personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongeren dan 6 maanden, zwangere
vrouwen en personen met een verzwakt immuunsysteem. Activiteiten met een zekere
risicofactor kunnen niet doorgaan.
De besluitvorming is mee gebaseerd op de “social distancing” maatregelen, waarbij het contact
tussen een (eventueel onbekende) besmette persoon en gezonde, niet besmette personen
wordt verminderd. Het doel van deze maatregelen is niet zozeer om een epidemie te stoppen,
maar wel om de verspreiding van een besmettelijke ziekte zoveel mogelijk te beperken of te
vertragen.
Social distancing (= internationale terminologie)
1. Aantal mensen dat samenkomt:
Op plaatsen of gelegenheden waar heel veel mensen samenkomen is er uiteraard meer kans
tot transmissie van infectieziekten dan op plaatsen waar weinig mensen komen. Idealiter
proberen we de kans zoveel mogelijk te verkleinen dat niet-besmette personen in contact komen
met besmette personen.
2. De intensiteit van het contact tussen de mensen die samenkomen:
Nauw contact (zoals dicht opeengepakt staan tijdens een concert) zal uiteraard tot meer
transmissie van infectieziekten leiden dan een vluchtig cursorisch contact (zoals elkaar passeren
in de gang).
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3. De duur van het contact tussen mensen die samenkomen:
Langdurig contact is meer risicovol voor transmissie dan een kortstondig contact.
4. De beslotenheid van de ruimte waar mensen samenkomen:
Een afgesloten of slecht geventileerde ruimte leidt tot een accumulatie van virale partikels die
worden uitgehoest door besmette personen. Activiteiten in openlucht zijn minder risicovol.
5. De leeftijdsmix van de mensen die samenkomen:
Vooral oudere mensen hebben een hoger risico hebben op ernstige ziekte, Kinderen worden
niet ernstig ziek door Covid19, maar kunnen in hun jeugdige slijmvliezen zeer grote
hoeveelheden virus produceren en wandelen dan rond in een wolkje van viruspartikels. Het
samenbrengen van kinderen met bejaarden is in de huidige situatie dan geen goed idee.
6. De haalbaarheid van de maatregel:
Bij elke voorgestelde “social distancing” maatregel moet goed nagedacht worden over de
haalbaarheid van de maatregel.
7. De noodzakelijkheid of uitstelbaarheid van een activiteit:
Sommige activiteiten die eventueel tot transmissie zouden kunnen leiden zijn noodzakelijk
(bijvoorbeeld dringende hulpverlening). Andere activiteiten (zoals een schoolfeest) zijn
uitstelbaar zonder al te veel ernstige gevolgen.

Burgemeestersbesluit
Maatregelen vanaf 11 tot en met 31 maart 2020:
Alle eetfestijnen op het grondgebied van Opwijk worden verboden, ook diegene die hierna
niet vermeld staan. Volgende activiteiten worden uitgesteld:
-

Eetfestijn CD&V: 14 en 15 maart Parochiezaal Droeshout
Schoolvoorstelling in kader van jeugdboekenmaand: 16 maart GC Hof ten Hemelrijk
Café Zetta: 18 maart Nijdrop
Eetfestijn GBS De Boot: 21 maart De Boot.

-

Spaghettizwier oud-leerlingenbond: 21 maart ’t Schoolhuis
Sportdag scholen 3de en 4de leerjaar: 24 en 25 maart
Jeugdboekenfeest 5de en 6de leerjaar: 27 maart GC Hof ten Hemelrijk
Eetfestijn LRV St-Paulus Opwijk: 27, 28 en 29 maart De Kersenpit
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-

Spaghettizwier VVKB Heiveld: 28 en 29 maart GC Hof ten Hemelrijk
Eetfestijn Biljartclub De Gouden Bil: 28 en 29 maart De Boot.
Smart Café Fake News en Hoaxes op sociale media Archeduc: 28 maart Bib.
Opleiding smartphones voor senioren - organisatie Hogeschool: 28 maart Bib.
Ledenfeest - Vriendenkring Gepensioneerden Spoor: 31 maart GC Hof ten Hemelrijk.

Gaat door:
- Alle toneelvoorstellingen Mazels Toneel: 11, 13, 14, 15, 18, 20 en 21 maart De Kersenpit
Mazenzele.
-

Tentoonstelling kunstwerken jeugdboekenmaand 5de en 6de jaar: week van 23 maart Bib.
Auteurslezing: 12 maart Bib
Avondvoorstelling Pamina Ensemble: 12 maart GC Hof ten Hemelrijk
Familievoorstelling Theater Froe Froe: 22 maart – grootouders worden verzocht niet mee te
komen.

Activiteiten die hier niet staan opgesomd, gaan door tot tegenbericht. Deze maatregelen worden
bekrachtigd door het burgemeestersbesluit van 11 maart 2020. De adviezen van de hogere
overheid worden nauwgezet in het oog gehouden en paniekreacties worden vermijden.
Voor activiteiten die gepland staan vanaf 1 april 2020 wordt een nieuw burgemeestersbesluit
opgemaakt.
Meer info:
Dienst Noodplanning – Ringlaan 20 – 1745 Opwijk
T 052 36 51 27 – E noodplan.ambtenaar@opwijk.be
Dienst Communicatie – Ringlaan 20 – 1745 Opwijk
T 052 36 51 23 – E communicatie@opwijk.be
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