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Tijdelijk aanvullend huishoudelijk reglement rond het gebruik van de gemeentelijke zalen coronaproof - wijziging aan de aanpassing naar aanleiding van coronacrisis: vaststelling
Bevoegd lid
Jeroen Van Acker, schepen van cultuur
Regelgeving
De nieuwe gemeentewet, artikel 135 § 2, 5°
Het decreet lokaal bestuur, artikel 56.
Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus COVID-19 te beperken, wijziging 24 maart, 27 maart, 3 april, 17 april, 30 april, 8,
15, 27, 30 mei, 2, 5 en 30 juni, 10, 24 en 28 juli 2020. 2020
Beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 6 mei 2020 omtrent Coronavirus: geleidelijke
heropstart vanaf 10 mei 2020, aangevuld op 13 mei, 3 en 24 juni 2020
Huishoudelijk reglement betreffende het gebruik van het cultureel centrum Waarschoot,
goedgekeurd op de gemeenteraad van 6 oktober 2016
Huishoudelijk reglement betreffende het gebruik van de polyvalente feestzaal met cafetaria De
Kring, goedgekeurd op de gemeenteraad van 6 oktober 2016
Gebruikersreglement op het huren van gemeentelijke lokalen en terreinen Lovendegem,
goedgekeurd op de gemeenteraad van 28 januari 2016
Beslissingen van het college van burgemeester en schepenen van 7 juli 2020 en 11 augustus
2020 over de vaststelling van het tijdelijk aanvullend huishoudelijk reglement rond het gebruik van
de gemeentelijke zalen - coronaproof
Feiten en motivering
Ten gevolge van de coronacrisis en de hygiënische maatregelen die opgelegd worden moeten de
huishoudelijke reglementen rond de verhuur van de gemeentelijke zalen aangepast worden. Door
de stijgende coronacijfers opteerde het college om de gemeentelijke ruimtes omwille van de
gezondheidsrisico's te sluiten voor verhuur. De geldende corona-protocollen Cultuur en de huidige
coronacijfers maken het momenteel mogelijk om deze maatregel te versoepelen zodat bepaalde
zalen onder voorwaarden ter beschikking gesteld kunnen worden aan het Lievegemse
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verenigingsleven. Hiervoor is een bijkomende wijziging van het aangepaste huishoudelijke
reglement van 11 augustus 2020 rond het gebruik van de gemeentelijke zalen dringend
noodzakelijk vanaf 1 september 2020.
Besluit
Artikel 1
Het college van burgemeester en schepenen stelt de wijziging aan het tijdelijk aanvullend
huishoudelijk reglement, goedgekeurd in het college van 11 augustus 2020, rond het gebruik van
de gemeentelijke zalen bij hoogdringendheid vast.
Artikel 2
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 september 2020.
Artikel 3
Het tijdelijke aanvullend huishoudelijk reglement rond het gebruik van de gemeentelijke zalen
wordt voor bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraad.
Bijlage die integraal deel uitmaken van het besluit
Tijdelijk aanvullend huishoudelijk reglement rond het gebruik van de gemeentelijke zalen –
coronaproof Aanpassingen:
Artikel 1
Omwille van de maatregelen door de hogere overheden tegen de verspreiding van het
coronavirus/covid-19, worden volgende bestaande huishoudelijke reglementen rond de
gemeentelijke zalen aangevuld met onderstaande bepalingen:
• Huishoudelijk reglement betreffende het gebruik van het cultureel centrum Waarschoot,
goedgekeurd op de gemeenteraad van 6 oktober 2016
• Huishoudelijk reglement betreffende het gebruik van de polyvalente feestzaal met cafetaria De
Kring, goedgekeurd op de gemeenteraad van 6 oktober 2016
• Gebruikersreglement op het huren van gemeentelijke lokalen en terreinen Lovendegem,
goedgekeurd op de gemeenteraad van 28 januari 2016
Artikel 2
Dansfeesten worden niet toegestaan. Andere staande en zittende activiteiten zijn toegelaten in de
gemeentelijke zalen, conform de regels beschreven in bovenstaande huishoudelijke reglementen
en de geldende coronaregels. Activiteiten met consumptiemogelijkheid zijn steeds zittend.
Artikel 3
De maximale capaciteit van de gemeentelijke zalen wordt, conform de coronaregels, aangepast
naar max. 4 m² per persoon bij zittende activiteiten en naar 10 m² per persoon bij staande
activiteiten.
Artikel 4
De huurder is verplicht om voor en na de activiteit tafels en stoelen, contactoppervlaktes als
klinken ed., te desinfecteren en reinigen van alle gebruikte sanitair en het grondig reinigen van
vloeren. Het gemeentebestuur zorgt voor het nodige materiaal.
Artikel 5
Tijdens activiteiten wordt de 1,5 meter afstand tussen de deelnemers gegarandeerd en worden
mondmaskers steeds gedragen, conform de geldende coronaregels, ook bij het betreden en
verlaten van de zaal. Enkel voor het bespelen van een instrument of het nuttigen van een drankje
of eten kan het mondmasker afgezet worden.
Artikel 6
Geef als verhuurder extra aandacht aan het ventileren van de ruimtes. Zet ramen en deuren waar
mogelijk open.
Deuren laat je best open staan om het contact met klinken te vermijden.
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Artikel 7
Bij verhuur kunnen sleutels enkel op afspraak afgehaald/teruggebracht worden.
Artikel 8
De geldende gangbare corona-protocollen moeten steeds gerespecteerd worden.
Artikel 9
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 september 2020.
Bekendmaking
Dit besluit wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke website.
Team communicatie, team onthaal en teams vrije tijd.
Namens het college van burgemeester en schepenen
De algemeen directeur
Eddy De Mits

De burgemeester - voorzitter
Tony Vermeire
Voor éénsluidend afschrift:
Lievegem, 20 augustus 2020

De algemeen directeur
Eddy De Mits

De burgemeester - voorzitter
Tony Vermeire
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