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ORGANISATIE EN AFSPRAKEN :  
DRIVE-IN AFHAALPUNT - OC WIELSBEKE 

 
Naast de 2 afhaalpunten die reeds voorzien zijn in Ooigem en Wielsbeke, wordt aan alle verenigingen 
de mogelijkheid geboden om vanaf 27 november 2020 tot eind 2020 gebruik te maken van een drive-
in afhaalpunt aan OC Wielsbeke. 
 
De vereniging helpt bij het afhalen van de goederen, maar dit moet onder toezicht gebeuren van de 
gemeente. De gemeentelijke zaaltoezichter zal deze toezichtstaak op zich nemen. 
De gemeente zal volgende materialen ter beschikking stellen voor de organisatie van de drive-in: 
- OC Wielsbeke = stockageplaats voor de goederen 
- 2x blauwe tenten = afhaalpunten van de goederen (deze tenten worden door de gemeentelijke 
diensten vooraf geplaatst) 
- 4x schraagtafels 
- 1x ontsmettingszuil in OC Wielsbeke voor de medewerker van de verenging: afstand houden, 
mondmasker verplicht voor iedereen (zowel klant als medewerker)! en ontsmetten van de handen 
- 2 fluo vestjes voor signaalgevers 
- politiereglement + nadar afsluitingen en signalisatie eenrichtingsverkeer 
 
De algemene organisatie van de drive-in gebeurt als volgt:  
- er wordt een éénrichtingsverkeer voorzien, komende van de Kasteeldreef richting OC Wielsbeke. Dit 
maakt deel uit van het circulatieplan (plan: zie bijlage) 
- de vereniging voorziet 2 signaalgevers: één ter hoogte van het kruispunt Rijksweg-Vogelsang en één 
aan de Kasteeldreef (kant Fortis). Deze zorgen voor het respecteren van het ingestelde 
éénrichtingsverkeer 
- er zijn 2 mogelijke afhaalzones (= 2 blauwe tenten), de klant rijdt met de wagen tot voor één van 
beide tenten, er kan ook met 1 afhaalzone gewerkt worden. Dan wordt enkel de blauwe tent voor de 
inkom van OC Wielsbeke gebruikt. 
- de klant die de goederen komt afhalen, blijft zoveel mogelijk in de wagen zitten met 
mondmasker op! Hij/zij mag enkel uitstappen om de koffer van de wagen te openen. De 
medewerkers van de vereniging (max. 3 personen, signaalgevers niet inbegrepen) brengen de 
goederen van uit OC Wielsbeke tot in de koffer van de klant. Bij kleine bestellingen hoeft de koffer niet 
open gemaakt te worden, maar mag de passagierszetel gebruikt worden om de levering af te 
handelen. 
De vereniging moet een corona draaiboek maken, die vooraf dient goedgekeurd te worden 
door de gemeente, en verplicht hun aanvraag indienen via Eagle.  
 
Belangrijk hierbij is:  
- het vooraf betalen (te voorzien door de vereniging) : geen betalingen ter plaatse! 
- het werken met tijdsloten zodat de afhaling vlot kan verlopen.  
- afhalingen gebeuren door 1 persoon van het gezin  
- de inrichting van het afhaalpunt (klaarleggen goederen,…) 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  
- 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. 
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