
Invoering a+oelingsperiode na s0jgende besme4ngscijfers 

ZAVENTEM –  Uit de huidige cijfers blijkt dat er in de gemeente Zaventem een erns>ge verhoging is 
van het aantal besme@ngen. Het besme@ngsniveau is gelijkaardig aan dat van oktober vorig jaar. 
Burgemeester Ingrid Holemans (Open VLD) riep vorige week nog op om de coronamaatregelen te 
respecteren maar voert nu noodgedwongen bij burgemeestersbesluit strengere preven>eve 
maatregelen door.    

 “Wij volgen elke ontwikkeling op de voet. In onze gemeentelijke crisiscel werd reeds eind vorig jaar 
het standpunt ingenomen dat de huidige versoepelingen zouden geëvalueerd worden van zodra het 
aantal toegenomen besme@ngen per dag hoger zou liggen dan 75. Deze grens werd thans jammer 
genoeg opnieuw bereikt. Dit betekent dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. 

Wij voeren daarom een korte maar dras0sche a+oelingsperiode in die ingaat vanaf woensdag 24 
maart 2021 en loopt tot en met maandag 5 april (paasweekend). Hoewel de vaccina>ecampagne 
van start is gegaan en een merkbaar effect heeS op besme@ngen van 65-plussers, is er een duidelijke 
nieuwe golf van besme@ngen ontstaan bij jonge kinderen en hun ouders. Daardoor is het 
noodzakelijk om opnieuw strengere preven>eve maatregelen af te kondigen. Instellingen zoals sport- 
en jeugdinfrastructuur, waar deze mensen bij elkaar komen, zouden het risico op besme@ng immers 
kunnen verhogen.”, aldus burgemeester Ingrid Holemans. 

Daarom zal alle gemeentelijke infrastructuur voor jeugd, sport en cultuur gesloten worden. Ook de 
bibliotheek en het cultureel centrum sluiten dus hun deuren. In de bibliotheek zal men wel opnieuw 
het aXaalsysteem voor gereserveerde boeken invoeren. Ook worden georganiseerde 
groepsac>viteiten met kinderen, zoals scouts en chiro, verboden. Speelpleintjes blijven wel 
toegankelijk, al wordt gevraagd om bij drukte toch niet te blijven hangen. 

“Na het paasweekend volgt een nieuwe evalua>e van de lokale epidemiologische toestand. Niemand 
is gelukkig met deze huidige situa>e en we begrijpen maar al te goed dat deze verstrenging een 
erns>ge impact heeS op onze inwoners en verenigingen. Maar op deze manier doen we al het 
mogelijke om het aantal besme@ngen terug te dringen om hopelijk toch nog de geplande ini>a>even 
>jdens de paasvakan>e, zoals speelplein en sport-en cultuurstages, te redden. Toen we vorig jaar 
dezelfde strengere maatregelen doorvoerden zagen we een posi>ef effect op de besme@ngscijfers. 
Laat ons hopen dat er ook nu snel een dalende besme@ngstendens zal intreden zodat we perspec>ef 
kunnen bieden aan kinderen en hun ouders voor wat de paasvakan>e betreS en dat die 3e golf kan 
worden tegengehouden. Die zou immers desastreus zijn voor de uitrol van de vaccina>ecampagne 
want besme\e personen kunnen niet gevaccineerd worden.”, voegt burgemeester Ingrid Holemans 
toe.  
 


