Zomerstraten tijdens Corona-maatregelen
Tijdens de zomer van 2020 zijn er federale maatregelen afgekondigd waaraan activiteiten moeten
voldoen. Daarnaast werd in Vlaanderen het concept Zomerstraten gelanceerd.
De gemeente Schelle besliste om het concept Zomerstraten te gebruiken in combinatie met de
Corona-maatregelen om toelating te verlenen om een straat af te sluiten.
Basisregels
- Kleinschaligheid is de basisregel. Massa-evenementen zijn al zeker tot en met 31 augustus 2020
verboden en kunnen dus niet plaatsvinden in het kader van zomerstraten.
- We houden 1,5 m afstand en respecteren de geldende veiligheidsvoorschriften. Als het niet lukt om
deze afstand te bewaren, draag dan zeker een mondmasker. Wordt het te druk, ga dan naar huis.
- Zorg voor een goede (hand)hygiëne: was vaak je handen met water en zeep – hoest in elleboog –
ontsmet gedeelde materialen voor je doorgeeft.
- We houden het rustig en respecteren de rust en privacy van onze buren. Luide muziek en
(nacht)lawaai horen niet thuis in onze straat. Roepen en zingen verhoogt het risico op besmetting en
doen we dus niet. Ook dansen is niet toegelaten.
Werkwijze
Je stuurt een mail naar info@schelle.be met vermelding van
- naam en contactgegevens verantwoordelijke (minstens 3 meerderjarige straatbewoners)
- datum en tijdsperiode waarbij je wenst dat de straat wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer
- duidelijke omschrijving van activiteit(en) met tijdsperiode en hoe je aan Corona-regels zal voldoen
Elke soort activiteit heeft specifieke voorwaarden of reglement.
- speelstraat
Het door de gemeenteraad goedgekeurd reglement blijft van toepassing
https://www.schelle.be/wp-content/uploads/2018/08/reglement-speelstraten.pdf
Hiervoor moet nog een specifiek aanvraagformulier ingevuld worden
https://www.schelle.be/wp-content/uploads/2018/08/aanvraag-speelstraat.pdf
Kinderen tot en met 12 jaar mogen onderling samen spelen in een speelstraat, maar +12jarigen volgen de geldende Corona-maatregelen rond afstand, bubbels en samenscholing.
- inspiratie mogelijke activiteiten voor Zomerstraat
https://zomerstraat.vlaanderen/inspiratie/ontmoeting-en-rust/
- rond eten en drinken zijn er specifieke Corona-maatregelen
* bubbels met telkens max 15 personen
Groepsbijeenkomsten zijn beperkt tot maximaal vijftien personen, inclusief kinderen. Dit
geldt zowel thuis als buitenshuis. Elke persoon mag, bovenop de personen die onder
hetzelfde dak wonen, tot vijftien verschillende personen ontmoeten per week. Dit is een
individueel recht en de vijftien personen mogen elke week veranderen.
In deze versie op de openbare weg zorgt elke bubbel voor eigen drinken/eten. Er wordt niets
gedeeld over andere bubbels.
* meer dan 15 personen – eten/drinken
Dit valt onder de Corona-maatregelen van een privaat feestje:
- op uitnodiging - met inschrijving en enkel voor straatbewoners
- steeds zittend consumeren van maaltijd
- in juli max 50 personen, in augustus max 100 personen (gekend toegelaten aantal op 15 juli
- kan nog wijzigen), vanaf september nog geen aantallen gekend
- verplicht met professionele cateraar die zorgt voor naleving horeca-regels
(eventueel kan bubbel van 15 personen voor eigen drank zorgen - in afspraak met cateraar)
Subsidiereglement buurtfeesten
https://www.schelle.be/wp-content/uploads/2018/08/subsidiereglement-buurtfeesten.pdf

