
Provincie Arrondissement GEMEENTE 

WEST-VLAANDEREN TIELT 8710  WIELSBEKE 

 

Uittreksel uit de notulen van de burgemeester 

ZITTING VAN 1 APRIL 2021 

 

Gemeentelijke maatregelen naar aanleiding van de gemeentelijke corona situatie op 1 april 2021 

 

De burgemeester, 

Gelet op art. 135, §2 en 133, 1ste lid van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988; 

Gelet meer bepaald op 135, §2, 5° van de Nieuwe Gemeentewet: 

“De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, 

met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en 

plaatsen en in openbare gebouwen. 

Meer bepaald, en voor zover de aangelegenheid niet buiten de bevoegdheid van de gemeenten is 

gehouden, worden de volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en het gezag van de 

gemeenten toevertrouwd : 

5° het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën en 

epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden;” 

Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de 

verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken; 

Overwegende dat de gemeente Wielsbeke minstens de huidige coronamaatregelen van de federale 

en Vlaamse overheid dient te volgen; 

Overwegend het hoog aantal dagelijks nieuwe positieve tests op covid-19 in de gemeente Wielsbeke; 

Overwegende dat in de Wielsbeekse lagere scholen een aantal leerlingen in quarantaine dienen te 

blijven; 

Gelet op het wekelijks rapport van de Risk Assessment Group (RAG); 

BESLUIT: 

Enig artikel 

De verordeningen die werden afgekondigd in het besluit van de burgemeester dd. 19 maart 2021 te 

bestendigen tot en met zondag 18 april, waarbij aldus volgende maatregelen van kracht blijven om 

verdere verspreiding van het corona virus in Wielsbeke in te dijken: 

• Alle jeugd-, sport- en culturele activiteiten, organisaties en evenementen worden verboden 
in Wielsbeke. De activiteiten van de sport-, jeugd-, culturele- en senioren verenigingen 
worden tijdelijk stil gelegd.  

OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN 

Wat kan er wel/niet meer doorgaan?  

SPORT 

In niet-georganiseerd verband 

Mits het strikt opvolgen van de huidige corona regels en richtlijnen (afstand houden, 

hygiëne,…) zijn onderstaande activiteiten in openlucht mogelijk: 

- vissen op domein Hernieuwenburg, geen viswedstrijden 

- de openlucht tennisterreinen (open vanaf maandag 22 maart 2021), geen tennislessen 

- wandelen, fietsen of lopen in de buitenlucht  

In georganiseerd verband 

Alle georganiseerde sport zowel outdoor sporten als indoor sporten zijn verboden, ongeacht 

de leeftijd. Ook het zwembad is tijdelijk gesloten. Alle kleedkamers en douches blijven 

gesloten. 

- wandelingen, fietstochten en lopen in openlucht zijn toegestaan mits het respecteren van 

de afstands-en hygiënemaatregelen en hierbij niet met meer dan 10 personen samen te 

komen! 

- geen trainingen en wedstrijden van sportverenigingen (volwassenen en kinderen) 

- geen activiteiten van de sportdienst: sportklassen, seniorensport, sport je fit,… gingen reeds 

niet meer door. Ook de sportacademie, schoolzwemmen en zwemlessen worden stil gelegd. 

- geen activiteiten in het zwembad 

- geen vergaderingen mogelijk, wel toegang toe de vaste lokalen voor opkuis of nazicht (geen 

activiteiten of vergaderingen): max. 4 personen  
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JEUGD 

- jeugdbewegingen: werking voorlopig niet toegestaan (ook niet in openlucht voor – 13-

jarigen) 

- speelpleintjes blijven open, de minipitch en het skatepark is gesloten 

- geen vergaderingen mogelijk, wel toegang toe de vaste lokalen voor opkuis of nazicht (geen 

activiteiten of vergaderingen): max. 4 personen  

CULTUUR 

- verenigingen en cultuurdienst : geen activiteiten, evenementen, muzieklessen, taallessen, 

.… 

- geen woord-, beeld- en muziekacademie afdeling Wielsbeke 

- geen vergaderingen mogelijk, wel toegang toe de vaste lokalen voor opkuis of nazicht (geen 

activiteiten of vergaderingen): max. 4 personen  

 

De gemeentelijke infrastructuren die verhuurd worden aan particulieren, bedrijven en 

verenigingen worden gesloten. Alle activiteiten (lessen, trainingen, voordrachten, 

vergaderingen,…) zijn niet toegestaan. Hieronder vindt u een overzicht van welke 

infrastructuren er tijdelijk open of dicht zijn. 

OVERZICHT GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR 

1. SPORTCENTRA 

- de visvijver op domein Hernieuwenburg : OPEN 

* voldoende afstand houden (min. 2 meter tussen) 

* algemene corona maatregelen blijven geldig 

- de tennisterreinen op domein Hernieuwenburg : OPEN 

* kleedkamers en douches blijven gesloten 

* algemene corona maatregelen blijven geldig 

- Binnenzwembad : GESLOTEN 

- Sporthallen en dansstudio (incl. kantines): Leieland, De Vlaschaard en Hernieuwenburg: 

GESLOTEN 

- openluchtinfrastructuur (incl. kantines): GESLOTEN 
* voetbal (Kraaienhof, Hernieuwenburg en Leieland) 
* baseball  
* petanque  

2. CULTUUR- EN JEUGDCENTRA  

- OOIGEM:   
* OC Leieland (foyer, eventhall, donkere zaal, clublokaal, terraszaal, panoramische 
zaal, judolokaal, Chiro, toneel lokalen = vaste lokalen) 

 eventhall, foyer, clublokaal: GESLOTEN 
 andere locaties: GESLOTEN   
 vaste lokalen: GESLOTEN 

- SINT-BAAFS-VIJVE:   

* De Mozaïek   GESLOTEN 

* POB en OC De Vlaschaard   GESLOTEN  

* Den Aert   GESLOTEN 

* De Biekorf (alle lokalen)   GESLOTEN  

* A. Demedtshuis   GESLOTEN 

- WIELSBEKE:   

* OC Wielsbeke  OPEN: balie gemeentehuis en dienst bevolking 

* Vogelsang  GESLOTEN 

* leeszaal BIBOX   GESLOTEN, voorbehouden voor bibliotheek 

* BIBOX  OPEN, huidige corona maatregelen blijven van kracht 

 

 
- Alle jeugdlokalen (richtlijnen koepels)  

o Elckerlyc (Biekorf)     GESLOTEN voor activiteiten 

o Aktivo      GESLOTEN voor activiteiten 

o Kris-kras (Ravotterke)    GESLOTEN voor activiteiten 

o Jattetoet (OC Leieland)     GESLOTEN voor activiteiten 

o Oud gemeentehuis: KAJ – 16 jaar & KAJ 20+  GESLOTEN voor activiteiten 
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o Jeugdhuis Contrast     GESLOTEN voor activiteiten 

• Uitleendienst :  GESLOTEN 

• VERENIGINGEN DE BIEKORF & OUD KLOOSTER (GESLOTEN voor activiteiten) 
- Coverline 
- Chiro Elckerlyc 
- heemkundige kring J. Claerhout 
- muziekmaatschappij Steeds Beter 
- toneel De Kallegasten 
- JMA (Jeugd Muziek Atelier) 

• ALGEMENE REGEL VOOR VASTE LOKALEN: 

De lokalen kunnen voorlopig niet meer gebruikt worden voor de reguliere activiteiten, maar 

worden niet gesloten. De leiding, bestuur en medewerkers hebben wel nog toegang tot de 

lokalen (max. 4 personen) voor opkuis, controle houdbaarheid dranken, sociale controle 

lokalen,… mits het naleven van de geldende afstand en hygiëne maatregelen (corona 

maatregelen).  

Aldus gedaan en goedgekeurd. 

 

 

Bruno Debrabandere Jan Stevens 

 

 

algemeen directeur burgemeester 
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