
 

BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN 24 AUGUSTUS 2020 
 

SEPTEMBERKERMIS 2020 HERENTALS 
 

 
De burgemeester keurt de organisatie van de septemberkermis in Herentals van 29 augustus 2020 
tot en met 7 september 2020 goed onder volgende voorwaarden: 
 
1. Voor de kermis (stadsbestuur) 
Het stadsbestuur voorziet dranghekken en borden om de in- en uitgangen te markeren. Tevens 
worden er borden voorzien die de verplichte looprichting aangeven. Bezoekers die kruisen moeten te 
allen tijde vermeden worden. 
De attracties worden zo geplaatst dat er voor het kraam voldoende ruimte is voor wachtende 
bezoekers en er toch een brede wandelweg beschikbaar blijft. 
Het stadsbestuur informeert de inwoners via haar eigen communicatiekanalen over de organisatie 
van de kermis en de veiligheidsmaatregelen. 
Aan de ingangen van de kermis worden informatiepanelen geplaatst met de te volgen richtlijnen: 

• verplicht mondmaskers (+12 jaar) 
• maximale capaciteit 200 bezoekers, bij drukte wordt de ingang (tijdelijk afgesloten) 
• hou altijd 1,5 m afstand 
• vermijd drukke plaatsen 
• voor gebruik attractie handen ontsmetten 
• volg de verplichte looprichting 
• geen bezoek aan de kermis als je ziek bent. 

Aan de ingangen van de kermis wordt desinfecterende gel voorzien. 
 
2. Tijdens de kermis (uitbaters) 

• mondmaskers: op een kermis zijn mondmaskers verplicht vanaf de leeftijd van 12 jaar. 
• de uitbaters van de kramen nemen maatregelen om de contacten tussen de mensen te 

beperken volgens het protocol “Gids voor opening van de handel". 
• de uitbaters nemen maatregelen om de afstand tussen personen te kunnen garanderen 

(minder toestellen te plaatsen, wachtrijsignalisatie voorzien, minder personen toelaten,…) 
• de uitbaters voorzien handgel aan alle attracties 
• de uitbaters en hun personeel dragen de nodige bescherming (minstens neus- en 

mondbescherming) 
• elke uitbater is verantwoordelijk voor de organisatie van de bezoekersstroom aan hun 

kraam, wanneer de toeloop te groot wordt, zullen zij gepaste maatregelen nemen en de 
personen die instaan voor de monitoring verwittigen 

• alle zitbanken, beugels, toonbanken en ander ‘high-touch’ infrastructuur wordt regelmatig 
gedesinfecteerd 

• kramen die gericht zijn op consumptie ter plaatse moeten voldoen aan de voorwaarden zoals 
bepaald in het document "Gids voor de veilige heropstart van de horeca" zoals gepubliceerd 
op de website van FOD economie. 

 
Dit besluit moet op de eerstvolgende gemeenteraad bekrachtigd worden.  


