
GEMEENTELIJK AFHAALPUNT VERKOOP VAN GOEDEREN  

VOOR OCCASIONELE VERKOPEN DOOR ERKENDE WIELSBEEKSE VERENIGINGEN 

ALGEMEEN 

Verenigingen kunnen goederen laten afhalen aan een door de gemeente ingericht afhaalpunt. 

De vereniging helpt bij het afhalen van de goederen, maar dit moet onder toezicht gebeuren van de 

gemeente. De gemeentelijke zaaltoezichter zal deze taak op zich nemen. 

 

Op volgende 2 locaties kan er een afhaalpunt ingericht worden: 

- domein Hernieuwenburg: buiten, naast de cafetaria/voor de burelen van de Dienst Vrije Tijd 

- OC Leieland: buiten, op de nieuwe parking kant kruispunt G. Gezellestraat-Laurierstraat (naast het  

judolokaal) 

De gemeente zal volgende materialen ter beschikking stellen voor de organisatie van het afhaalpunt: 

- 2x blauwe tenten  

- 4x schraagtafels 

- 15x nadars: afzetten zone rond het afhaalpunt en organisatie in- en uitgang (afstand houden, 

mondmasker verplicht voor iedereen!!! en ontsmetten handen) 

- 1x ontsmettingszuil 

De vereniging moet een corona draaiboek maken en verplicht hun aanvraag indienen via Eagle.  

Belangrijk hierbij is:  

- het vooraf betalen of contactloos ter plaatse (te voorzien door de vereniging) 

- het werken met tijdsloten zodat de afhaling vlot kan verlopen.  

- afhalingen gebeuren door 1 persoon van het gezin  

- de inrichting van het afhaalpunt en opkuis gebeurt door de vereniging. 

- alle zaken die te maken hebben met de verkoop (verpakkingen,…) moeten opgeruimd worden door 

de vereniging  

- de gemeentelijke materialen worden door de vereniging, in overleg met de zaaltoezichter, na de 

activiteit binnen geplaatst (tenten, schraagtafels en ontsmettingszuil in OC Leieland of in 

sportcentrum Hernieuwenburg)  

- er worden geen 2 activiteiten toegestaan op dezelfde bepaalde dag. De toewijzing gebeurt in 

volgorde van aanvragen, steeds na goedkeuring van het corona draaiboek. 

Ter info: wat kan er? 

- Aangekochte goederen die doorverkocht worden (bvb. Industriële koeken, pannenkoeken, 

chocolade reeds verpakt,…) 

- Etenswaren enkel bereid door een professionele traiteur/cateraar/restaurateur… De vereniging 

mag hierbij niet helpen 

- Niet-etenswaren die zelf gemaakt worden (bvb. kaarsen, zelfgemaakte postkaarten,…) 

- Samengestelde pakketten (bvb. ontbijtmand) Enkel samengesteld door een professionele instantie, 

de vereniging mag deze pakketten niet zelf samenstellen. 

Opgepast:  

Toezicht wordt om de 14 dagen op zaterdagnamiddag (14u00-18u00) mee ingeschakeld in het 

OCMW-rusthuis.  


