
 

DIENST Communicatie 
communicatie@nieuwpoort.be 
 
Betreft: Coronamaatregelen   
Onze referentie: DCOM/59 
  
        Nieuwpoort, 29 juli 2020 
 
 
Beste inwoner, tweedeverblijver, 

Het coronavirus is helaas ons land, onze stad, nog niet uit. Nieuwe, dringende maatregelen zijn 
daarom genomen, ook in Nieuwpoort. In onze stad draagt u voortaan een mondmasker, overal. 
In Koksijde en De Panne ook. Dat is eenvoudig en duidelijk. Zo tonen we respect voor anderen en 
houden we iedereen gezond.  

Er zijn situaties waarbij het mondmasker niet moet: 
 

1. Bij verplaatsingen met gemotoriseerde voertuigen niet ;. 
2. Op de fiets, step of gocart niet maar wèl wanneer je op de Zeedijk of in de winkelstraten 

rijdt.  
Winkelstraten zijn: Albert I laan, Lombardsijdestraat, Marktstraat, Marktplein, 
Oostendestraat, Langestraat en Ventweg Kaai. 

3. Op het strand niet maar wèl in de horecazaken op het strand (beachbars)  
4. In de natuurgebieden De IJzermonding, De Koolhofput, de Simliduinen en de 

Karthuizerduinen niet;  
5. Tijdens intensieve sportactiviteit zoals bv. joggen of rolschaatsen is een mondmasker niet 

verplicht. Wandelen is géén intensieve sportactiviteit dus dan wel;  
6. Tijdens werkzaamheden die een zware fysieke inspanning vergen niet;   
7. Tijdens eten en drinken niet;  
8. Voor wie over een medisch attest beschikt dat stelt dat een mondmasker dragen niet kan;  
9. Je nog geen 12 jaar oud bent.  

 
In alle andere gevallen, hoeft u niet te twijfelen en draagt u uw mondmasker.  
Gebruik het ook correct: bedek mond én neus. 
 
Stadsdienst nodig? Maak een afspraak! 
Onze stadsdiensten ontvangen u momenteel enkel op afspraak. U maakt uw afspraak eenvoudig op 
onze vernieuwde website www.nieuwpoort.be Lukt dit niet? Contacteer dan de dienst per e-mail 
of telefoon. 
 
Maatregelen Stadsdiensten 
Aan het begin van de zomervakantie heropenden het bezoekerscentrum Westfront, Kinderboerderij 
De Lenspolder, de bibliotheek en het zwembad hun deuren. Wel zijn er op deze plekken maatregelen 
om een bezoek veilig te laten verlopen. Zo reserveert u vooraf voor de binnenlocaties en laat de 
Kinderboerderij slechts een beperkt aantal bezoekers tegelijk toe. In het zwembad laat u bovendien 
uw contactgegevens na om contactopsporing mogelijk te maken. Faciliteiten in het sportpark kunnen 

http://www.nieuwpoort.be/


 

tot eind augustus niet meer gehuurd worden door externe gebruikers. Alle informatie, die helaas 
regelmatig wijzigt, kunt u vinden op www.nieuwpoort.be.  

VRAGEN? 
 
Toch nog een vraag over de Nieuwpoortse maatregelen? Stel uw vraag in een e-mail naar 
infocorona@nieuwpoort.be of bel op weekdagen naar tel. 058 22 44 05 (8 - 12 u. en 13 - 17 u.) 
 

HULP NODIG? 
U heeft niemand in uw onmiddellijke omgeving die u kan bijstaan in uw noden? Wij zoeken een 
oplossing! Contacteer Het Sociaal Huis via socialedienst.ocmw@nieuwpoort.be of bel  058 22 38 10 
(9 - 12 u. en 13.30 - 16 u.) 
 

FEDERALE MAATREGELEN  
Door de Nationale Veiligheidsraad van maandag 27 juli 2020 werd beslist dat : 

• aantal mensen in uw 'sociale bubbel' = max. 5  bovenop uw gezin (-12 jarigen tellen niet mee); 
• aantal mensen op familie- of vriendenbijeenkomsten = max. 10 (-12 jarigen tellen niet mee);  
• aantal personen op evenementen = max. 100 personen binnen en 200 personen buiten, 

mondmasker verplicht. Wilt u een evenement organiseren in Nieuwpoort? Neem dan contact 
op met Dienst Evenementen via events@nieuwpoort.be of tel. 058 22 44 29; 

• Doe uw boodschappen alleen (of vergezeld van een minderjarige die onder hetzelfde dak 
woont of een persoon die hulp nodig heeft) en beperk winkeltijd tot 30 minuten;  

• deelnemers aan sportlessen en bezoekers van cafés, restaurants, wellnesscentra;  
zwembaden, casino’s en speelautomatenhallen; feest- en receptiezalen laten contactgegevens 
achter. Deze gegevens zijn nodig om contactonderzoek mogelijk te maken. 

Wij vragen u uitdrukkelijk om de veiligheidsvoorschriften te respecteren.  
 

Gedraag u als echte kapitein en volg de regels steeds nauwgezet op! Zo houden we samen 
Nieuwpoort gezond!  

 

De Algemeen Directeur, De Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
Benoit WILLAERT  Geert VANDEN BROUCKE 

http://www.nieuwpoort.be/
mailto:infocorona@nieuwpoort.be
mailto:events@nieuwpoort.be

	VRAGEN?
	HULP NODIG?
	FEDERALE MAATREGELEN

