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Naar aanleiding van de maatregelen die de Nationale

Gebruik liever ons digitaal loket!

Veiligheidsraad op maandag 27 juli heeft aangekondigd,
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nisch kunnen begeleiden met je aanvraag.

die regels te blijven respecteren.
Je kan ook nog fysiek naar het gemeentehuis,

We helpen je graag verder, maar dan wel
ENKEL OP AFSPRAAK!
Vanaf 3 augustus 2020 zijn onze gemeentelijke en
sociale diensten, om veiligheidsredenen, enkel
toegankelijk op afspraak. Een afspraak maken kan op
onderstaande tijdstippen en via onderstaande contactgegevens.
Bevolkingsdienst:

Sociaal Huis of bij de dienst vrije tijd (Baljuwhuis) komen.
Maar dit kan dus enkel op afspraak.
We vragen in dat geval, alle bezoekers om bij aankomst:
• hun handen te desinfecteren
• verplicht een mondmasker te dragen
• 1,5 m afstand te houden van andere aanwezigen
• de looplijnen te volgen

054 89 04 15 - bevolking@galmaarden.be

Annulatie evenementen

Ma-di-wo-vr: 9.00-12.00 u. | Do: 13.30-19.30 u.

Eerder werd al beslist om de garageverkoop dit jaar niet

Dienst omgeving:

te laten doorgaan. Om de verspreiding van het

054 89 04 30 - omgeving@galmaarden.be

virus tegen te gaan, hebben we beslist om volgende

Ma-di-wo-vr: 9.00-12.00 u. | Do: 13.30-16.30 u.

evenementen in het najaar ook reeds af te gelasten:

Milieudienst:

• Ezelsoor op 2 september 2020.

054 89 04 30 - milieu@galmaarden.be

• De bubbelnamiddagen op 20, 24 en 27 augustus 2020.

Ma-di-wo-vr: 9.00-12.00 u. | Do: 13.30-16.30 u.

• Kaffee Matinee.

Dienst openbare werken:

• De lessen onderhoudsturnen voor 50-plussers zullen

054 89 04 20 - openbare-werken@galmaarden.be
Ma-di-wo-vr: 9.00-12.00 u. | Do: 13.30-16.30 u.
Sociaal huis:

tot nader bericht niet georganiseerd worden.
• Het dorpsrestaurant zal tot nader bericht niet
georganiseerd worden.

054 89 04 70 - info@galmaarden.be

Bijkomend heeft het gemeentebestuur in overleg met de

Ma-di-do: 9.00-12.00 u. en 13.00-16.00 u.

andere gemeentes uit de politiezone Pajottenland beslist

Wo-vr: 9.00-12.00 u.

V.U.: Het College
van Burgemeester
om alle evenementen
en buurtfeesten
totenenSchepenen
met

Marktplein 17 - 1570 Galmaarden

31 augustus 2020 te verbieden.
AFGIFTEKANTOOR: 1570 GALMAARDEN

Bibliotheek: tijdelijk enkel via afhaalpunt
De bibliotheek sluit uit voorzorg opnieuw haar
deuren, alvast tot en met 31 augustus 2020.
Onze lezers blijven niet in de kou: kies je boeken uit
op https://galmaarden.bibliotheek.be en we leggen
ze voor jou klaar in een afhaalpakket. Vragen en
bestellingen: mail bibliotheek@galmaarden.be of
bel 054 89 04 45.

Galmaarden kleurt rood
Deze week bereikte onze gemeente volgens de
gegevensbronnen van Sciensano de alarmdrempel en
kleurde onze gemeente rood op de overzichtskaart van
Vlaanderen. Het aantal besmettingen is in de afgelopen
dagen opgelopen tot 10 in totaal.
De betreffende personen, die allemaal tot 1 kampbubbel
behoren, werden onmiddellijk in quarantaine geplaatst.
We staan in overleg met de dienst noodplanning van de
provinciegouverneur om de situatie op de voet op te
volgen. Ook onze partners van de eerstelijnszone en de
huisartsenkring leveren een sterke bijdrage om de
situatie onder controle te houden.
We reageren vandaag nog alerter. In een eerste fase
kenden we meer dan 20 verspreide gevallen. Er is geen
reden tot paniek, maar dit is wel een duidelijke wake up
call: ook een plattelandsgemeente kan getroffen worden
door een niets ontziend virus. Daarom een zeer sterke
oproep: respecteer alle veiligheidsmaatregelen om er
mee voor te zorgen dat we geen zwaardere maatregelen
moeten opleggen. Blijf zoveel mogelijk in uw kot!
Mondmaskerverplichting
Eén van de bijkomende preventieve maatregelen is dat
onze burgemeester een politieverordening heeft
getroffen waarbij het dragen van een mondmasker
vanaf woensdag 29 juli 2020 verplicht wordt in de
straten Marktplein, Plaats en Oudstrijdersplein (onze
3 dorpskernen), op de gemeentelijke sportcomplexen
en op speelterreinen. Het mondmasker is niet verplicht
te dragen tijdens verplaatsingen met de fiets, motor of
wagen en niet verplicht tijdens het sporten.
Wandelen wordt onder dit besluit uitzonderlijk niet als
sport beschouwd. Bij het wandelen op bovenvermelde
locaties draag je dus een mondmasker. We bevelen
iedereen sterk aan om steeds een mondmasker bij de
hand te hebben om in onverwacht drukke situaties

gepast te kunnen reageren. Het overtreden van deze
maatregelen zal gepast worden bestraft.
Ook ILvA kondigde deze week aan dat het dragen van
een mondmasker verplicht is bij het betreden van het
recyclagepark.

Nieuwe maatregelen van de Nationale
Veiligheidsraad
De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de overgang naar fase 5 van het afbouwplan niet door te voeren
omwille van de stijgende coronacijfers en om bepaalde
richtlijnen zelfs terug te schroeven.
Hieronder enkele belangrijke maatregelen opgelijst:
• Mondmaskers zijn verplicht in: winkels en winkelcentra, bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen, musea, bibliotheken,
openbaar vervoer (inclusief stations en perrons), markten, rommelmarkten en kermissen, winkelstraten en
op alle drukke plaatsen (privé of openbaar) zoals
bepaald door de plaatselijke autoriteiten, in alle openbare gebouwen voor de delen die toegankelijk zijn voor
het publiek en in horecazaken (behalve als mensen aan
tafel zitten).
• Het aantal sociale contacten wordt teruggeschroefd
naar 5 vaste contacten per gezin. Die contacten
mogen de komende vier weken niet veranderen.
• Je mag max. met 10 personen tegelijk samenkomen
met respect voor de sociale afstand van 1,5 meter.
• Evenementen worden verkleind. Binnen worden er
nog 100 mensen toegelaten, buiten 200. Bij trouwfeesten zullen er maximaal 100 gasten op de ceremonie en
10 gasten op de receptie aanwezig mogen zijn.
• Voortaan moet je opnieuw alleen naar de winkel,
behalve als er minderjarigen of mensen die hulp nodig
hebben bij zijn. Je mag maximaal 30 minuten in de
winkel blijven, behalve wanneer je een afspraak hebt.
• De contacttracing moet optimaal zijn op plekken waar
mensen actief zijn. Er zal contactinfo worden gevraagd,
zoals in wellnesscentra en bij sportlessen.
• Belgische reizigers die naar ons land terugkeren uit
een land met een oranje code, blijven aangeraden om
zich te laten testen en in quarantaine te gaan. Voor wie
terugkomt uit een rode zone is dat verplicht.
De actuele toestand van de zones vind je terug op
https://diplomatie.belgium.be. Aan reizigers wordt ook
meegedeeld om ook op hun vakantiebestemming de
coronaregels te volgen.
V.U.: Het Lokaal Bestuur Galmaarden
Marktplein 17 • 1570 Galmaarden

