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------------------------------------------------1. Politieverordening betreffende de toelating voor het heropstarten vinkenzetting op het
grondgebied van Dentergem
De burgemeester verleent vanaf 20 mei 2020 de toelating om de vinkenzetting op het volledige
grondgebied van de gemeente Dentergem, inclusief deelgemeenten, te hervatten. Competitie en
wedstrijden zijn echter niet toegelaten.
De zettingen mogen hervat worden met maximum 20 personen op het veld (inclusief de begeleider),
de aanwezigheid van publiek wordt niet toegelaten. Deze richtlijn geldt zolang de Nationale
Veiligheidsraad de regels inzake maximumcapaciteit niet versoepelt. Tijdens de zettingen dient ten
allen tijde een begeleider aanwezig te zijn. De begeleider is verantwoordelijk om toeschouwers de
toegang tot de zettingen te ontzeggen en publiek te weren.
Het hervatten van deze zettingen dient te gebeuren mits naleving van de regels inzake 'social
distancing'. Aan de organisatoren wordt daarenboven ten sterkste aangeraden om waar mogelijk zelf
zoveel mogelijk veiligheidsmarges in te bouwen (zoals bijvoorbeeld desinfecterende handgel
voorzien, ...).
De lokalen en cafés, verbonden aan de werking van de vinkenzetting, blijven gesloten zolang de
richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad dit verplichten.
De politiediensten staan in voor het toezicht op het naleven van de maatregel rond 'social distancing'.
Overtredingen op deze politieverordening worden gesanctioneerd overeenkomstig het algemeen
politiereglement van de politiezone MIDOW.
2. Politieverordening betreffende de toelating voor het heropstarten petanqueclub Tes Ter Ip
De burgemeester verleent aan petanqueclub Tes Ter Ip vanaf 20 mei 2020 de toelating om de
activiteiten te hervatten. Competitie en wedstrijden zijn echter niet toegelaten.
De activiteiten mogen hervat worden met maximum 20 personen op het veld (inclusief de begeleider),
de aanwezigheid van publiek wordt niet toegelaten. Deze richtlijn geldt zolang de Nationale
Veiligheidsraad de regels inzake maximumcapaciteit niet versoepelt. Tijdens de activiteiten dient ten
allen tijde een begeleider aanwezig te zijn. De begeleider is verantwoordelijk om toeschouwers de
toegang tot het speelveld te ontzeggen en publiek te weren.
Het hervatten van deze activiteiten dient te gebeuren mits naleving van de regels inzake 'social
distancing'. Aan de organisatoren wordt daarenboven ten sterkste aangeraden om waar mogelijk zelf
zoveel mogelijk veiligheidsmarges in te bouwen (zoals bijvoorbeeld desinfecterende handgel
voorzien, ...).
De lokalen, verbonden aan de werking van de petanqueclub, blijven gesloten zolang de richtlijnen
van de Nationale Veiligheidsraad dit verplichten. Toiletten moeten evenwel toegankelijk zijn voor
het wassen van de handen.
De politiediensten staan in voor het toezicht op het naleven van de maatregel rond 'social distancing'.
Overtredingen op deze politieverordening worden gesanctioneerd overeenkomstig het algemeen
politiereglement van de politiezone MIDOW.
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