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Bericht raadsleden
UPDATE maatregelen coronavirus gemeente Opwijk
12 maart 2020
Hierna volgt een update van de maatregelen genomen door burgemeester Albert Beerens om
de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk lokaal in te perken. Hou er rekening mee
dat de federale regering vanavond samenkomt om nationale maatregelen aan te
kondigen. De lokale impact hiervan wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd.
We benadrukken nogmaals dat elke beslissing van de burgemeester genomen wordt op
basis van de “social distancing” maatregelen, waarbij het contact tussen een (eventueel
onbekende) besmette persoon en gezonde, niet besmette personen wordt verminderd.
Beoordelingscriteria social distancing:
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 contact (zoals elkaar passeren in de
gang).
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.
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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.
Risicogroep
Bij elke beslissing wordt rekening gehouden met de risicogroep: 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.

Organisatoren
Alle organisatoren dienen zich bij het laten plaatsvinden van hun activiteit te houden aan de
social distancing maatregelen. Neem bij twijfel contact op met Dienst Noodplanning.

NIEUW: Meldpunt coronavirus
E info.corona@opwijk.be. Voor alle praktische vragen als organisator/inwoner.

Alle evenementen met meer dan 1000 bezoekers worden verboden.
Alle eetfestijnen op het grondgebied van Opwijk worden onmiddellijk verboden. Ook deze
in niet-gemeentelijke gebouwen mogen niet doorgaan.
 Motivering: een plaats waar mensen samen zitten te eten, zorgt voor een extra
risicofactor voor de risicogroep.

Het samenbrengen van ouderen met kinderen tijdens een activiteit is geen goed idee en
wordt sterk afgeraden!

2 | persmededeling gemeente Opwijk

Toegankelijkheid Gemeentelijke Administratieve Centra (GAC I & II):
We vragen om het fysieke bezoek zo veel mogelijk te beperken en gebruik te maken van het
gemeentelijke e-loket of digitaal/telefonisch contact te nemen met de diensten, om een afspraak
te maken. De gebouwen worden niet gesloten, maar personen met een afspraak krijgen
voorrang van dienstverlening t.o.v. deze zonder. De burger vindt alle contactgegevens terug via
www.opwijk.be/gemeentediensten. Algemeen nummer: T 052 36 51 11. De dienstverlening blijft
gewaarborgd.
Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk – Kloosterstraat 7:
Alle gemeentelijke activiteiten die in de schuur worden georganiseerd, worden vanaf vrijdag
13 maart tot en met 31 maart geannuleerd.
Bib – Kloosterstraat 9:
Annulatie Leesfoor, bijeenkomsten van KJV-groepen, schoolvoorstellingen jeugdboekenmaand,
jeugdboekenfeest, Smart cafés (data zie lijst).
Sociaal Huis De Wegwijzer – Kloosterstraat 10:
Bezoek mogelijk enkel na afspraak. Dringende zaken krijgen altijd voorrang. Annulatie
taallessen Nederlands.
Tweedehandswinkel ’t Kapstokske – Kattestraat 18:
Vanaf heden gesloten tot en met 31 maart 2020. De Opendeurweek ’t van 18 tot 21 maart wordt
geannuleerd.
Gemeentelijke adviesraden:
Alle vergaderingen worden uitgesteld tot en met 31 maart.
Maatregelen scholen:
De maatregelen van toepassing in scholen worden niet genomen door de burgemeester, maar
door het departement Onderwijs. Deze worden door elke school afzonderlijk gecommuniceerd.
Zorgcampus De Oase – Kloosterstraat 75:
Er geldt een algemeen bezoekersverbod voor het woonzorgcentrum De Oase.
Dagverzorgingscentrum ’t Zonnedal blijft (voorlopig) geopend, maar verhuist naar zaal Aurelia.
Op deze manier worden contacten tussen gebruikers en bewoners van het woonzorgcentrum
vermeden. (Maatregelen woonzorgcentra vallen onder de bevoegdheid van het Vlaams
Agentschap Zorg en Gezondheid)
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Algemene maatregelen woonzorgcentra:
Woonzorgcentra sluiten vanaf 12 maart de deuren voor bezoekers, tot het einde van de
paasvakantie. Een uitzondering geldt voor: externe zorgverstrekkers, stagiair(e)s,
geregistreerde mantelzorgers en vrijwilligers die instaan voor essentiële activiteiten uit het
dagelijks leven. Bijkomende uitzonderingen kunnen worden toegestaan door directie en de
coördinerende en raadgevend arts.
Tekenacademie – Processiestraat 26:
Algemene sluiting voor onbepaalde tijd.
Fuiven:
Algemeen verbod op het organiseren van fuiven, waaronder ook privé- of caféfuiven op het
grondgebied van Opwijk.
Jeugdwerk:
Alle activiteiten van jeugdwerkingen worden voorlopig tot en met 31 maart tijdelijk stopgezet
(Ministeriële beslissing).
UPDATE
Uitgestelde / afgelaste activiteiten (zonder tegenbericht) tot en met 31 maart 2020:
- Optreden De Mens: 12 maart Nijdrop
- Auteurslezing: 12 maart Bib
- Toneelvoorstellingen Mazels Toneel: 13, 14, 15, 18, 20 en 21 maart De Kersenpit Mazenzele.
- Personeelsfeest Gemeente en OCMW Opwijk: 13 maart Fläkt
- Eetfestijn CD&V: 14 en 15 maart Parochiezaal Droeshout
- Schoolvoorstelling in kader van jeugdboekenmaand: 16 maart GC Hof ten Hemelrijk
-

Opendeurweek ’t Kapstokske: 18-21 maart
Café Zetta: 18 maart Nijdrop

-

Optreden Pigeon on Piano: 20 maart tijdens de markt
Flight 90: 21 en 28 maart
Eetfestijn GBS De Boot: 21 maart De Boot.
Spaghettizwier oud-leerlingenbond: 21 maart ’t Schoolhuis
Eetfestijn ZVK Youngstars: 21 maart Familieheem Nijverseel
Familievoorstelling Theater Froe Froe: 22 maart
Tentoonstelling kunstwerken jeugdboekenmaand 5de en 6de jaar: week van 23 maart Bib.

-

Sportdag scholen 3de en 4de leerjaar: 24 en 25 maart
Leesfoor: 25 maart Bib
Jeugdboekenfeest 5de en 6de leerjaar: 27 maart GC Hof ten Hemelrijk

4 | persmededeling gemeente Opwijk

-

Eetfestijn LRV St-Paulus Opwijk: 27, 28 en 29 maart De Kersenpit
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.
Ontbijt KLJ Nijverseel: 29 maart
Ledenfeest - Vriendenkring Gepensioneerden Spoor: 31 maart GC Hof ten Hemelrijk.

De adviezen/besluiten van de hogere overheid worden nauwgezet in het oog gehouden. Vermijd
paniekreacties en handel met gezond verstand.
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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