
Ingaande vanaf 29 juli NIEUWE CORONAMAATREGELEN m.b.t. Herentals 

Hieronder vindt u een verduidelijking van de maatregelen bepaald door de Nationale Veiligheidsraad die gelden voor de gehele 

provincie Antwerpen. Deze maatregelen zijn vier weken geldig en kunnen verlengd/ gewijzigd worden.  

Domein de Schuur valt onder de gemeente Herentals. Elke gemeente kan ook bijkomende maatregelen eisen tegen het 

coronavirus.  

Als u hier verblijft zult u deze maatregelen moeten naleven. Bij het niet naleven zult u hier niet uw corona-periode kunnen 

doorbrengen       . 

Wij vragen u ook steeds zelf de Nationale Veiligheidsraad zijn beslissingen nauw op te volgen en na te leven.  

Het hele land: 

1. Een gezin mag max. 5 dezelfde personen ontmoeten in haar sociale bubbel. Kinderen onder de twaalf jaar 

worden hier niet bijgeteld. De vijf personen zijn mensen waarmee u, naast uw gezin, nauwe contacten hebt. De 

veiligheidsafstand van 1,5 meter moet hier niet worden gerespecteerd. 

2. U mag, naast uw sociale bubbel (punt 1), ook samenkomen in een groep van max. 10 personen. Kinderen onder 

de twaalf jaar worden hier niet bijgeteld. Het gaat om bijeenkomsten, uitstappen, trouwfeesten of andere 

activiteiten met vrienden en familie. U moet hier de hygiënemaatregelen en de veiligheidsafstand van 1,5 meter 

respecteren. Deze maatregel geldt niet voor zomerkampen en speelpleinwerking voor jongeren. 

3. Het aantal personen op evenementen wordt ingeperkt naar 100 mensen indoor en 200 mensen outdoor. 

Mondmaskers zijn verplicht op evenementen. Het stadsbestuur herbekijkt ook alle evenementen. Als ze een 

risico vormen, worden ze geannuleerd.  

4. U moet alleen winkelen. Dit geldt niet voor minderjarigen of mensen die hulp nodig hebben. Ga enkel naar de 

winkel als dat nodig is en beperk uw bezoek tot max. 30 minuten. Op afspraak mag u langer winkelen. De solden 

gaan door. 

5. U moet uw contactgegevens voortaan, naast de horeca, ook geven in wellnesscentra en bij sportlessen. 

Provincie Antwerpen 

1. Er geldt een avondklok, waarbij u van 23.30 tot 6 uur thuis moet zijn /op uw caravanplaats. Dit geldt niet voor 

noodzakelijke verplaatsingen (werk, ziekenhuis, …). 

2. Cafés en restaurants sluiten om 23 uur. 

3. Mondmaskers zijn verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar op het publiek domein en publiek toegankelijke 

locaties (ook private clubs). U draagt dus een mondmasker zodra u de woning/ uw caravanplaats verlaat. Dat 

geldt in: winkelstraten, een wandeling, fietsen, joggen. U moet ook een mondmasker blijven dragen in winkels 

en bij verplaatsingen in een horeca-uitbating. Tijdens het eten of drinken geldt de verplichting niet. 

4. Individuele contactsporten worden verboden. Ploegsporten mogen alleen voor jongeren tot en met 18 jaar. 

5. Telewerk is verplicht, behalve wanneer dit volstrekt onmogelijk is.  

6. In de horeca moet er altijd een veiligheidsafstand van 1,5 meter zijn tussen groepen. Dit betekent dat tafels 

meer dan 1,5 meter uit elkaar moeten staan. U mag enkel naar de horeca met uw eigen gezin of een door de 

provincie nog te bepalen maximum aantal. Dit getal volgt later in het finale officiële besluit. U blijft aan uw 

eigen tafel zitten. Als u naar toilet gaat, doet u een mondmasker aan. 

7. Voor markten gelden dezelfde regels als voor winkels. Kom alleen, kom enkel als het nodig is en beperk uw 

bezoek tot 30 minuten. Kramen die ingericht zijn als een horecagelegenheid, zijn niet toegelaten. 

Gemeente Herentals en Domein de Schuur 

• Gehele domein is afgesloten voor bezoek van mensen van buitenaf. Zie info-bord met uitgebreide uitleg.  

• Het domein is enkel toegankelijk voor vaste kampeerders.  

• Alle activiteiten worden geannuleerd. Activiteiten die buiten plaatsvinden en op eigen initiatief ook kunnen; 

petanque, kubben, koningsspel, paapke schiet, kajakken, mits de maatregels worden gerespecteerd. 

Politiezone Neteland voert de komende dagen extra controles uit op het naleven van de coronarichtlijnen. 

Overtreders worden beboet. 

Wij vragen u ook uw gezond verstand te gebruiken en naar uw eigen en uw naaste hun veiligheid te kijken. Bent u op 

een plaats waar het druk is? Kom dan later even terug. Spoed is zelden goed!  


