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CORONAVIRUS

Coronamaatregelen in Westerlo
Over de avondklok, mondneusmaskers en de opvolging van besmettingen
Samen sterk, het kroonplan wijst de richting

WOORD VOORAF
Allemaal samen

Cafés en restaurants

Het coronavirus kent geen (zomer)vakantie maar blijft ons achtervolgen. Meer en meer mensen worden opnieuw besmet
met het virus, ook in Westerlo. De dreiging van een tweede golf is zeer groot, vooral in de Antwerpse regio. Maar ook elders
in Vlaanderen en in de Kempen wordt de alarmdrempel van meer dan 20 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners op 7
dagen overschreden. Vandaar dat de federale en provinciale overheden nieuwe en strengere maatregelen uitgevaardigd
hebben om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Cafés en restaurants sluiten om 23 uur. Aan
tafel zitten is de absolute regel in de horeca. Een
tafelgezelschap telt maximum 4 leden of 1 gezin. Er
moet op elk moment 1,5 meter afstand verzekerd
zijn tussen de groepen of er is een fysieke
afscheiding met bijvoorbeeld een plexiwand van
minstens 1,8 meter hoog. Er is geen bediening aan
de bar, met uitzondering van eenmanszaken. Ook
waterpijpen zijn verboden. Alle horeca-uitbaters
nemen hiervoor de nodige maatregelen én zien
hier strikt op toe. Naar het toilet? Zet je masker
terug op!

De nationale maatregelen zijn sinds 28 juli van toepassing en de bijkomende maatregelen voor de provincie Antwerpen
sinds 29 juli. Ze zijn vastgelegd in een besluit van de minister en een politiereglement van de gouverneur. De federale fase
van het rampenplan is nog altijd van kracht. De officiële teksten vind je op www.westerlo.be/corona. In deze extra editie
van Westel Info zetten we de maatregelen, zoals ze deze hele maand in België, de provincie Antwerpen en Westerlo gelden,
nog eens op een rijtje.
Eind juli waren 108 Westerlonaren besmet door het virus: 31 in maart, 40 in april, 26 in mei, 3 in juni en 8 in juli. Samen met
u allemaal houden we ons hart vast. We hopen dat het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens erg klein
blijft. We rekenen op ieders verantwoordelijkheid om de regels na te leven. We hopen op verdraagzaamheid en begrip voor
elkaar. En we kijken voorzichtig uit naar de toekomst. Deze regels zijn belangrijk voor de gezondheid van iedereen. Zo word
jij niet ziek of kan je niemand ziek maken. Alvast bedankt om ze te volgen. Want samen moeten we dat virus klein krijgen!
In Westerlo blijft het coronacrisisteam, bestaande uit het college van burgemeester en schepenen, de
noodplanningscoördinator, de algemeen directeur en de communicatiedienst de situatie op de voet
volgen. We hechten veel belang aan de communicatie met iedereen via Westel Info, onze website
www.westerlo.be, de Facebookpagina Gemeente Westerlo, telefonisch, digitaal en mondeling.

College van burgemeester en schepenen

HUIDIGE MAATREGELEN
Thuis en onderweg: avondklok
Gouverneur Cathy Berx heeft in de provincie Antwerpen een avondklok ingevoerd. Dit wil zeggen dat je 's nachts tussen 23.30
en 6 uur, thuis of binnen moet zijn. Er zijn uitzonderingen voor dringende medische redenen, werkverplaatsingen en vertrek
naar of terugkeer uit vakantie. Overdag kan je vrij rondreizen. Naar het buitenland gaan is niet evident. Steeds meer Europese
landen weigeren Belgen. Je kan ook niet naar gebieden die aangeduid zijn als rode zone. De lijst vind je op de website https://
diplomatie.belgium.be. Wie uit het buitenland (terug)komt na een verblijf van meer dan twee dagen, moet een formulier
invullen op https://travel.info-coronavirus.be/nl.

Mondneusmaskers
Zodra je je woning verlaat, moet je een mondneusmasker dragen, een sjaal mag ook zolang je neus
en mond maar bedekt zijn. Dat betekent op straat, op publieke plaatsen buiten en ook op publieke
plaatsen binnen. Verder draag je een mondneusmasker op alle plaatsen waar je geen 1,5 meter afstand kan
houden, zoals bijvoorbeeld op het werk. Publieke plaatsen zijn alle plaatsen die geen eigendom zijn van andere
mensen of ondernemingen, zonder uitzondering. Wanneer je eet of drinkt, mag je het mondneusmasker even afzetten en ook
bij je thuis is een masker niet verplicht. Deze maatregel geldt voor iedereen boven 12 jaar.
Tijdens intensief sporten op plekken waar het risico op overdracht klein is of in daarvoor bestemde sportinfrastructuur, en
ook aan tafel in horecazaken, mag je het masker afzetten. Alleen in de auto, en ook als er in velden, bossen of paadjes echt
niemand anders te bekennen is, heeft een masker weinig nut. Zorg er op zulke momenten voor dat je er minstens eentje op
zak hebt. De politie controleert deze verplichting nauwgezet, zeker als er ook maar enig besmettingsgevaar voor anderen is.
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Werken
Thuiswerken is verplicht, behalve als dat door de
aard van de job onmogelijk of onwenselijk is. In
dat geval behoud je op het werk sowieso altijd de
veiligheidsafstand van 1,5 meter en/of draag je
een mondmasker. Werkgevers bieden het nodige
preventiemateriaal aan hun werknemers aan.

Sporten
Alleen contactloos sporten is toegestaan,
voor iedereen. Sporten in groep met meer
dan 10 personen is verboden boven 18 jaar.
Sportactiviteiten waarbij de fysieke afstand niet
mogelijk is, vormen immers een groot risico op een
COVID-19-besmetting.

Woensdagmarkt Westerlo
Naar de wekelijkse woensdagmarkt in Westerlo?
Kom dan alleen, met je kinderen of als begeleider
van iemand die hulp nodig heeft. Een marktbezoek
duurt maximaal 30 minuten. Er staan geen kramen
waar je iets kan eten of drinken.

Winkels
Naar de winkel in Westerlo Centrum, in een van
de zes andere dorpen of in Westelpark? Kom
dan alleen, met je kinderen of als begeleider
van iemand die hulp nodig heeft. Ook in winkels
zijn mondmaskers verplicht en hou je 1,5 meter
afstand van anderen. Het aantal klanten is beperkt
tot 1 per 10 vierkante meter.

Groepsbijeenkomsten, privéfeestjes,
wandelingen en barbecues
Een wandeling, een privéfeestje, een groepsbijeenkomst of een
barbecue thuis? Wat je ook samen doet, samenscholingen met meer
dan tien personen zijn verboden.
Je vaste gezinsbubbel kan maximaal vijf extra vaste contacten tellen,
kinderen jonger dan 12 jaar niet inbegrepen. Binnen die bubbel is
nauwer contact toegelaten. De gezinsbubbel geldt voor je hele gezin,
niet per gezinslid. Eens je de keuze hebt gemaakt, moet je die heel de
maand respecteren. De personen in je bubbel mogen niet wisselen.
Sowieso hou je het aantal contacten zo laag mogelijk.

Evenementen en activiteiten
Evenementen en activiteiten zijn alleen toegelaten als ze
georganiseerd worden volgens uiterst strikte richtlijnen en als ze
geen gevaar vormen voor bijkomende besmettingen. Mondmaskers
zijn verplicht. Het gemeentebestuur kan evenementen verbieden of
voorwaarden en beperkingen opleggen. De volgende weken zijn er
amper activiteiten en evenementen in Westerlo.
• Maximum 10 personen (bubbel) voor privébijeenkomsten,
barbecues, privéfeestjes, koffietafels en wandelingen
• Maximum 50 personen voor activiteiten in georganiseerd verband
en zomerkampen
• Maximum 100 personen voor huwelijken,
erediensten en evenementen binnen.

begrafenissen,

• Maximum 200 personen voor evenementen buiten
• Bij huwelijksplechtigheden in het gemeentehuis kunnen door de
grootte van de trouwzaal maximaal 30 mensen binnen. Aan de trap
zijn maximum 10 personen toegestaan.

Verzameling van contactgegevens voor
contactonderzoek
Horecazaken, wellnesscentra, organisatoren van sportlessen,
zwembaden en feestzalen houden de gegevens van elke klant
vier weken bij. Ook het uur van aankomst en het uur van vertrek
worden genoteerd. De contactgegevens dienen enkel voor
contactonderzoeken bij besmettingen.

Winkels zijn open op de gebruikelijke uren en
dagen. Niet-private jacuzzi's en stoomcabines
blijven gesloten, net zoals discotheken en dancings.
Nachtwinkels zijn toe om 22 uur. De verkoop van
alcohol is verboden tussen 22 en 6 uur.
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PRAKTISCH
Voorkomen en genezen

Toezicht

Westerlo maakt afspraken met de lokale huisartsen
om de lokale besmettingen met het coronavirus op
te volgen. Info over aantal besmettingen en over
de maatregelen vindt u onmiddellijk online op
www.westerlo.be/corona en op de Facebookpagina
Gemeente Westerlo. Die pagina is ook een belangrijke
bron voor woord én wederwoord. Met extra edities
van Westel Info willen we ook niet-digitaal iedereen
blijven bereiken. Telefonisch kan je terecht op het
algemeen nummer 014 54 75 75. Westerlo heeft ook
voldoende beschermingsmateriaal om deze tweede
golf de baas te kunnen.

De Lokale Politie Zuiderkempen houdt met extra coronateams
in alle dorpen toezicht op de naleving van de maatregelen.
De meeste aandacht gaat daarbij naar de naleving van het
sluitingsuur en de avondklok, naar privéfeestjes 's nachts en
naar het dragen van mondneusmaskers op publieke plaatsen
waar meerdere mensen komen. De politie doet ook aan
preventie. Zo informeerden wijkagenten alle horecazaken
over de maatregelen. Boetes voor het niet-naleven van de
maatregelen bedragen 250 euro en meer. Wees creatief in het
toepassen van de maatregelen, niet in het ontwijken ervan.

Dienstverlening
Bij de diensten van het gemeentehuis en het OCMW kan je enkel na telefonische afspraak terecht: bij burgerzaken op
014 53 91 30, bij de sociale dienst van het OCMW op 014 53 87 87 en bij de andere diensten op 014 54 75 75. De bib, toerisme en
het containerpark werken niet op afspraak, het zwembad werkt met tijdsloten. Voor meer info zie www.westerlo.be.

Buurtvergaderingen worden uitgesteld

Cultuurprogrammatie 2021

De gemeente had dit voorjaar heel wat buurtvergaderingen
gepland. Die zijn door de coronamaatregelen voorlopig
uitgesteld. Het gaat onder andere over buurtvergaderingen
over het Waterstraatje in Zoerle-Parwijs; de wijk Trienenkant;
de Stijn Streuvelsstraat en schoolomgeving in Voortkapel; de
Reigerstraat, Kievitstraat, Korhoenstraat en Molenerf in Tongerlo
en de Kroonstraat in Oevel.

Op maandag 10 augustus start de ticketverkoop
voor de Westelse Cultuurprogrammatie 2021. Neem
een kijkje op www.westerlo.be of in het boekje
met de roze gitaren dat enkele weken geleden in je
brievenbus stak!

Infolijnen

Babbellijn

• Federale Belgische overheid
0800 14 689 en www.info-coronavirus.be

Nood aan een babbeltje om de eenzaamheid te
doorbreken, om het te hebben over vandaag en
morgen? Via 014 53 87 81 kan je elke weekdag terecht
bij Ilse en Greet, hun vrienden en collega's van
Projecthuis De Dreef. Van maandag tot donderdag
van 9 tot 16 uur en op vrijdag van 9 tot 12 uur.

• Gemeente Westerlo info@westerlo.be en 014 54 75 75
Via onze Facebookpagina Gemeente Westerlo kan je infovragen
stellen via Messenger, ook buiten de kantooruren.

Kroonplan
Westerlo
Op 6 juli keurde de gemeenteraad het
Kroonplan Westerlo goed. Dit Kroonplan
bevat een algemeen kader en een eerste reeks
van concrete maatregelen
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Met dit plan werken we verder heel wat acties uit op
het vlak van de gezondheid, welzijn en ondersteuning
van onze inwoners en verenigingen. Dit met de
bedoeling om het warme Westerlo met haar
sterke dorpen terug doen opleven na deze
gezondheidscrisis. Concrete acties worden
uitgewerkt in nauw overleg met de
betrokken sectoren, adviesraden
en doelgroepen.

