ORGANISEER JE EEN EVENEMENT OF
FEEST DIT NAJAAR?
Op basis van de veiligheidsraad van 23/10/2020
Dit document is van toepassing vanaf 23/10/2020
Op 27/10 besloot de Vlaamse Overheid evenementen vanaf 30/10 te verbieden.
Het najaar zit normaal gezien vol met feesten en evenementen. Helaas moeten we ons dit jaar aanpassen aan
de door corona gecreëerde situatie. Hieronder wordt in een notendop weergegeven waar je voor welk
evenement/feest rekening mee zal moeten houden.
We verwijzen jullie graag door naar de volgende linken voor een update van de maatregelen:
https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/
https://www.kortenberg.be/lokale-en-nationale-aanpak-om-de-heropflakkering-van-het-coronavirus-af-teremmen
https://www.kortenberg.be/vragen-over-het-coronavirus
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STROOMDIAGRAM

1. FAMILIE- OF TUINFEEST (MAX. KERNGEZIN + 4 BUBBEL PERSONEN)

•

Wat:

o

•

•

Een BBQ of familiefeestje in de tuin kan tot kerngezin + maximaal 4 personen die in jouw vaste
bubbel met uitzondering van kinderen onder de 12 jaar.
o Met een maximum van 10 personen in totaal.
Aanvragen:
o Een aanvraag is niet nodig, maar verwittig best je buren zodat ze op de hoogte zijn.
o Ondanks dat het toegestaan is, vragen we je toch om rekening te houden met de buurt en om
het aantal bijeenkomsten in je eigen tuin te beperken.
Voorwaarden:
o Er zijn geen specifieke voorwaarden maar de 6 gouden regels (zie onderaan) blijven steeds van
toepassing, bij voorkeur ook in je eigen bubbel.

2. RECEPTIE OF BANKE T (MAX 10 TOT 200 PERSONEN)
Recepties en banketten verzorgd door een professionele catering/traiteur onderneming zijn
verboden, behalve in hotels voor de verblijvende gasten en koffietafel bij uitvaarten (max. 40
personen).
3. PUBLIEKE EVENEMENTEN (MAX. 200/400 PERSONEN)
Op 27/10 besloot de Vlaamse Overheid evenementen vanaf 30/10 te verbieden.
4. EETDAGEN (MAX. 200/400 PERSONEN)
Sinds 23/10 is het aanbieden van drank en voeding verboden. Bijgevolg is de organisatie van eetdagen
eveneens verboden.
5. STRAAT/BUURTFEESTEN (MAX. 200/400 PERSONEN)
Samenscholingen op openbaar domein worden beperkt tot maximaal 4 personen.
6. SPORT (MAX. 200/400 TOESCHOUWERS)
Outdoor mag u individueel of binnen de richtlijnen voor samenscholingen met maximaal 4 personen
sporten.
Professionele sporten kunnen nog wel, maar er mag geen publiek meer komen kijken.
7. RELIGIEUZE DIENSTEN (MAX. 40 PERSONEN)

•

Wat:

o

•

Religieuze erediensten en levensbeschouwelijke bijeenkomsten (wekelijks of dagelijks alsook
de diensten of vieringen naar aanleiding van geboorte, doop, huwelijk en overlijden) kunnen
doorgaan met een maximum van 40 personen.
Aanvragen:
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o
o

•

Indien deze plaatsvinden in de daarvoor voorziene vaste infrastructuren is er geen aanvraag
nodig.
Als deze plaatsvinden op het openbaar domein moet je een aanvraag doen via de website van
de gemeente: https://www.kortenberg.be/evenementen-aanvragen.

Voorwaarden:
o de veiligheidsafstand van 1.5 meter moet worden gerespecteerd tussen elke persoon, behalve
voor personen die onder hetzelfde dak wonen;
o Fysieke aanrakingen tussen personen en voorwerpen door verschillende deelnemers zijn
verboden;
o de terbeschikkingstelling van middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien bij de inen uitgang.

8. FUIVEN
Klassieke fuiven of dansfeesten kunnen voorlopig niet plaatsvinden.
9. ANDERE EVENEMENTEN
Voor andere evenementen die niet in één van de bovenstaande categorieën past, kan je een aanvraag sturen
naar evenementen@kortenberg.be . Omschrijf in je vraag duidelijk het evenement dat je wilt organiseren met
zoveel mogelijk details. Dan tracht het gemeentebestuur zo snel mogelijk een antwoord te geven op deze
aanvraag.
10. KLEURCODES PANDE MIESCENARIO’S
In fase GROEN is alles toegelaten. Er zijn geen algemene beperkende voorwaarden meer. We rekenen op het
gezond verstand van ieder van ons.
We zetten de belangrijkste aspecten van de maatregelen in de fase geel even op een rijtje.
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In fase ROOD is niets toegelaten, op enkele uitzonderingen voor de professionele kunstensector na.

DE 8 BASISREGELS VOOR EVENEMENTEN DIE NIET OP DE OPENBARE WEG PLAATS HEBBEN
Voor evenementen niet op de openbare weg en waarvoor geen protocol van toepassing is dienen deze acht
minimale regels te worden gerespecteerd
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De onderneming of vereniging informeert de klanten en werknemers over de geldende
preventiemaatregelen en geven werknemers de juiste opleiding;
1,5 meter afstand tussen elke persoon wordt gegarandeerd.
Maskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen worden sterk aanbevolen en gebruikt als de
regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd.
De activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden.
De onderneming of vereniging stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien, ter
beschikking van het personeel en de klanten.
De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de werkplaats en het
gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren.
De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting van de werkplaats.
Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat klanten en personeelsleden een
mogelijke besmetting met het coronavirus kunnen melden.

Coronamaatregelen evenementen najaar 2020 – update 08/10/2020 – geldig vanaf 8/10/2020
pag. 4

Dankwoord:
Dit document werd opgemaakt door de gemeente Steenokkerzeel. Je kan dit terugvinden op:
https://www.steenokkerzeel.be/organiseer-je-een-evenement-of-feest-deze-zomer
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