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Coronamaatregelen moeten Beverse winter 

veilig laten verlopen 

Dienst Communicatie 

25|11|2021 
 

Dat het aantal coronabesmettingen weer snel oploopt, is ondertussen gemeenzaam bekend. Dat is in 

Beveren niet anders. Daarom kwam de Beverse veiligheidscel deze morgen bijeen. Uit deze 

bijeenkomst volgden een aantal maatregelen die de op stapel staande Beverse winter coronaveilig 

moeten laten verlopen. 

Het toonbeeld van die winter, de ijspiste op de Beverse Grote Markt, kan doorgaan. Een extra set 

maatregelen moet ervoor zorgen dat dit in alle veiligheid kan. Zo zal de capaciteit op het ijs gereduceerd 

worden tot 200 personen. Naast een mondmaskerverplichting voor iedereen ouder dan 10, zullen de 

schaatsers ook een covid safe ticket moeten voorleggen vooraleer ze de ijspiste kunnen betreden. De 

‘Uitschuiver’, de aanpalende horeca-aangelegenheid, verhuist van de traditionele chalet naar een open 

tent. In deze tent zullen de bezoekers verplicht moeten plaatsnemen aan tafels. In de open lucht worden 

ook een aantal receptietafels voorzien voor bezoekers. Tot slot zal ook de tent waar de schaatsers zich 

klaar maken, omgevormd worden tot een open tent met maximale verluchting. 

Nadat quasi alle grote kerstmarkten zelf al beslist hadden om af te gelasten, besliste de veiligheidscel om 

ook alle andere Beverse kerstmarkten te annuleren.  Verder roept burgemeester Marc Van de Vijver alle 

verenigingen op om evenementen en bijeenkomsten die kunnen uitgesteld worden, ook effectief uit te 

stellen. “Het heeft echt geen zin om extra besmettingen actief op te zoeken. Zorg in de eerste plaats voor de 

veiligheid en gezondheid van iedereen”, zo stelt de burgemeester. 

Ook op het vlak van de sport neemt de burgemeester een aantal maatregelen. Daarbij zal zowel bij in- als 

outdoor sportevenementen en -trainingen een covid safe ticket- en mondmaskerverplichting gelden voor 

alle aanwezigen. “Die verplichting komt er eigenlijk op vraag van de clubs zelf. Verschillende federaties 

hanteren verschillende regels en dat werkt heel verwarrend. Zeker voor die clubs die accommodaties op 

hetzelfde moment delen”, geeft de burgemeester mee. Kleedkamers worden niet gesloten, maar douchen 

kan niet meer. Die worden op basis van een nieuw politiebesluit gesloten. 

Het vaccinatiecentrum, dat eerder verhuisde van de Beverse sportzone naar het oud gemeentehuis, krijgt 

af te rekenen met de eerste winterprikken. Omdat de capaciteit veel beperkter is en mensen ruim op tijd 

komen, groeien de wachtrijen buiten aan. Dan zijn de eerste winterprikken bijzonder onaangenaam. Om 

dat wachten aangenamer te laten verlopen, zal een verwarmde tent met voldoende zitplaatsen voorzien 

worden aan de ingang. Ook het testcentrum, gehuisvest bij Clinicare in de Zandstraat, is op dit moment 

heel druk bevraagd. Om de testing veilig te laten verlopen, wordt onderzocht of zij voor die testen kunnen 

uitwijken naar een meer geschikte gemeentelijke accommodatie.  

“Ik wil nogmaals alle inwoners oproepen om het veilig te houden. En dat kan alleen door de basisregels en de 

extra coronamaatregelen zo goed mogelijk op te volgen. Blijf gezond”, besluit Van de Vijver. 
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