
 

 

 

 

 

 

GOEDGEKEURD 

Sabine Vermeire  

Algemeen directeur  

Annick Vermeulen 

Burgemeester 

 

 

1 Covid-19 corona virus - Maatregelen – Dienstverlening en werkorganisatie - 

Noodopvang op 9 en 10 november 2020 - beslissing 

 Het College beslist tot de vertaalslag van de beslissingen van de Vlaamse Regering 

betreffende maatregelen om de risico-verspreiding van het Covid-19 virus als volgt: 

 

Cultuur 

Evenementen en socio-culturele activiteiten worden verboden. Voor de gemeente 

betekent dit dat ze haar evenementen, culturele voorstellingen en andere socio-culturele 

activiteiten (bvb. activiteiten verenigingen, dienstencentra) annuleert en de zalenverhuur 

tijdelijk stop zet. 

De bibliotheekwerking in de Groene Meersen en de deelgemeenten wijzigt niet. In de 

bibliotheek kunnen de geprogrammeerde activiteiten voor -12jarigen blijven doorgaan, 

weliswaar zonder begeleiding van ouders of grootouders bvb. en zonder catering. 

De vaderlandslievende evenementen, herdenking van de wapenstilstand, die op 8 

november in Aartrijke (een organisatie van NSB Aartrijke) en op 11 november in Zedelgem 

dorp (een organisatie van De Vaderlanderkes, “Zedelgem herdenkt”) worden 

georganiseerd, gaan door maar dan in open lucht en in zeer beperkte kring op 

uitnodiging en zonder publiek 

 

Administratieve en sociale dienstverlening 

Het gemeentehuis blijft  open. De administratieve en sociale dienstverlening gaat dus 

onverminderd door, ook in de dorpskernen (loket burgerzaken en bibliotheek blijft 

geopend). Waar mogelijk wordt er meer van thuis uit gewerkt zonder dat de continuïteit 

en de efficiënte werking in het gedrang komt. Het prikklokreglement wordt tijdens de 

periode van thuiswerken stopgezet. Fysieke contacten moeten waar mogelijk vermeden 

worden. Voortaan zijn digitale vergaderingen de norm, fysiek samenkomen moet de 

uitzondering zijn. Dit geldt zowel voor interne als externe vergaderingen. Ook de zittingen 

van college, vast bureau, gemeenteraad, ocmw-raad en bijzonder comité voor de sociale 

dienst zijn voortaan digitaal. 

Interne en externe, fysieke opleidingen worden uitgesteld. Een aantal selecties 

(parkwachter, groenarbeider, arbeider openbare werken) worden helaas ook 

noodgedwongen uitgesteld; selecties die on-line kunnen gebeuren, zetten we verder. Dit 

is het geval voor de administratieve functies binnen burgerzaken, toerisme, woonwinkel, 

financiën en Vloethemveld. 

 

 

 

Lijst van de besluiten van de buitengewone vergadering van 

het College van Burgemeester en Schepenen van 28 oktober 2020 - algemeen gedeelte - 

(decreet van 22 december 2017) 



 

Sport 

Het zwembad gaat dicht. Verder is indoor sporten niet meer mogelijk voor +12-jarigen en 

volwassenen. Outdoor kan er wel nog gesport worden, maar dan met niet meer dan 4 

personen. Voor de gemeente betekent dit dat haar sportzalen veel minder gebruikt zullen 

worden en dat de gemeentelijke sportlessen stopgezet worden. 

 

Jeugd 

Er zijn geen activiteiten meer mogelijk voor jongeren vanaf 12 jaar. De speelpleinwerking 

kan dus blijven doorgaan, maar de SWAP-werking wordt stopgezet. 

De JMA-werking wordt voortgezet, maar dan digitaal, net zoals dit in het voorjaar het 

geval was. 

 

Op 9 en 10 november 2020 wordt er noodopvang georganiseerd via de gemeentelijke 

speelpleinwerking voor kinderen van ouders die moeten werken en die een 

werkgeversattest voorleggen. Deze opvang is gratis. De compensatie wordt aan de 

Vlaamse overheid aangevraagd. 

 

Dit besluit gaat in vanaf donderdag 29 oktober 2020 en duurt tot nader order. 

 

 


