
 

 

Beste Ganshorenaren 

Na de vergadering van de Nationale Veiligheidsraad van donderdag 23 juli stellen wij vast dat 
fase 5 van het afbouwplan opnieuw is uitgesteld, rekening houdende met de verschillende 
epidemiologische indicatoren. Naast de verschillende maatregelen die de Veiligheidsraad 
neemt, kunnen ook de lokale overheden maatregelen nemen om de verspreiding van het virus 
tegen te gaan. 

Ons doel blijft uiteraard de verspreiding van het virus binnen onze gemeente tegen te gaan en 
daarvoor hebben we uw hulp nodig! We vragen u daarom alle voorzorgsmaatregelen te 
blijven nemen.  

Binnen het gemeentebestuur werd overleg gepleegd met de lokale politie en de betrokken 
personen. Tot op heden is de situatie in de gemeente Ganshoren stabiel. Om dit zo te houden, 
rekenen wij op de medewerking en de goede wil van ieder van u om dit virus met sereniteit en 
solidariteit te bestrijden.  

Helaas kan de situatie van dag tot dag wijzigen. Wij blijven de situatie daarom permanent 
opvolgen.  

Sedert de laatste vergadering van de Nationale Veiligheidsraad wordt het dragen van een 
gezichtsmasker op meer plaatsen verplicht. Daarom vragen wij u deze regel te respecteren op 
de volgende plaatsen: markten, rommelmarkten, kermissen, in horecagelegenheden, 
winkelstraten en elke particuliere of openbare plaats met veel personen, zoals vastgesteld 
door het gemeentebestuur. Het dragen van het masker is al verplicht in de gemeentelijke 
gebouwen. Het dragen van een gezichtsmasker wordt sterk aanbevolen op alle andere plaatsen 
in de gemeente waar sociale distantiering niet mogelijk is en in wijken met een hogere 
bevolkingsdichtheid.  

We raden het dragen van het masker dan ook sterk aan op volgende plaatsen binnen de 
gemeente: de Keizer Karellaan, het Guido Gezelleplein, de Vandervekenstraat (in de buurt 
van de sporthal en in de omgeving), het Mennegatplein, het Margareta van Oostenrijkplein, de 
speeltuinen, het plein van de Basiliek, de François Beeckmansstraat, de Van Overbekelaan en 
de Hervormingslaan. 

Op het Guido Gezelleplein worden momenteel activiteiten georganiseerd in het kader van het 
evenement "Ganshoren op vakantie”. Tijdens de activiteiten dient deze locatie als mogelijke 
plaats met veel personen worden beschouwd. 

Onze medewerkers van de preventiedienst zullen de straten van de stad blijven doorkruisen 
om ieder van u bewust te maken van de noodzaak van respect voor de geldende sanitaire 
maatregelen zoals deze sedert het begin van de pandemie gelden. Wij vragen aandacht te 
schenken aan de adviezen die zij u geven en deze toe te passen.  
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Het gemeentebestuur blijft de Ganshorenaren de maskers, die de gemeente van het Gewest 
ontving, ter beschikking stellen. Indien u deze maskers nog niet bent komen afhalen, nodigen 
wij u uit om een e-mail te sturen naar het: masque@ganshoren.brussels.  

U kan ook naar uw apotheek gaan om de maskers te ontvangen die u door de federale 
overheid ter beschikking worden gesteld.  

Beste Ganshorenaren, u begrijpt dat deze situatie uitzonderlijk is. Daarom vragen wij ieder 
van u om mee te werken aan de collectieve inspanningen en zo uw familie, uw buren, uw 
vrienden, derden en uzelf te beschermen tegen deze onzichtbare vijand.   

Elke inspanning telt.  

 

 

Pierre Kompany 

burgemeester 

	


