
 

 

Commune de Woluwe-Saint-Pierre   
Gemeente van Sint-Pieters-Woluwe   Sint-Pieters-Woluwe, maandag 11 mei 2020 

Omzendbrief Covid-19 aan handelszaken en ondernemingen 
Geleidelijke afbouw van de inperkingsmaatregelen – Fase 1B – 11 mei 2020 

Politieverordening van de Burgemeester van 11 mei 2020:  
Verplicht dragen van een mondmasker 

In aanvulling op de omzendbrief die wij u op 8 mei jl. hebben gestuurd over de maatregelen die in acht 
moeten worden genomen voor de heropening van handelszaken in het kader van fase 1B van de 
geleidelijke afbouw van de inperkingsmaatregelen, delen wij u mee dat een verordening van de 
Burgemeester, die op maandag 11 mei in werking treedt, het verplicht dragen van een masker dat de 
neus en de mond bedekt,  oplegt in de straten en op de locaties die hierna worden genoemd en in de 
handelszaken die zich daar bevinden. Aangezien de concentratie van het publiek in deze wijken inderdaad 
groter is, is het niet mogelijk om daar social distancing te garanderen.  

 

• Stokkelwijk 

 
- Dumonplein tussen nr. 2 en 24 en tussen nr. 5 en 25 (gans het plein) 

- Van Dumonplein 2 tot Herendal 4 

- Van Herendal 7 tot Dumonplein 6 

- Van Kerkstraat 87 tot Dumonplein 24 

- Van Kerkstraat 76 tot Kerkstraat 122  

- Van Kerkstraat 122 tot de Hinnisdaellaan 20 

- Van de Hinnisdaellaan 45 tot Kerkstraat 144  

- Van Kerkstraat 144 tot Kerkstraat 170 

- Van Kerkstraat 185 tot Dumonplein 25  

- Van Dumonplein 5 tot Baron d’Huartlaan 2  

- Van Baron d’Huartlaan 1 tot Dumonplein 3   

- Van Dumonplein 3 tot Orbanlaan 239  

- Van Orbanlaan 246 tot Dumonplein 2  

 

• Sinte-Aleidiswijk 

 
- Sinte-Aleidisvoorplein tussen nr. 2 en 52 en tussen nr. 5 en 53  

- Van van der Meerschenlaan 103 tot Sinte-Aleidisvoorplein 5 

- Van van der Meerschenlaan 96 tot Sinte-Aleidisvoorplein 2 

- Van Sinte-Aleidislaan 49 tot Sinte-Aleidisvoorplein 8  

- Van Sinte-Aleidislaan 44 tot Sinte-Aleidisvoorplein 18 

- Van J. Ruttenlaan 11 tot Sinte-Aleidisvoorplein 44 

- Van J. Ruttenlaan 12 tot Sinte-Aleidisvoorplein 48   

- Van van der Meerschenlaan 160 tot Sinte-Aleidisvoorplein 52  

- Van van der Meerschenlaan 159 tot Sinte-Aleidisvoorplein 53  

- Van J. Ruttenlaan 16 tot Sinte-Aleidisvoorplein 49  

- Van J. Ruttenlaan 17 tot Sinte-Aleidisvoorplein 45A 

Deze verplichting is van toepassing van maandag tot en met zaterdag van 8 uur tot 19 uur voor iedereen 
van 12 jaar en ouder. De volledige tekst van de verordening vindt u hier. 

https://www.woluwe1150.be/content/uploads/2020/03/ordonnance_police_port_masques_nl.pdf
https://www.woluwe1150.be/content/uploads/2020/03/ordonnance_police_port_masques_nl.pdf
https://www.woluwe1150.be/content/uploads/2020/03/ordonnance_police_port_masques_nl.pdf


 
 
Bovendien werden in het kader van fase 1B van de geleidelijke afbouw van de inperkingsmaatregelen op 
8 mei verschillende richtlijnen uitgevaardigd voor het hele nationale grondgebied door het Belgische 
federale Ministerie van Binnenlandse Zaken om de toegang tot winkelcentra, winkelstraten en parkings zo 
te organiseren dat de regels inzake social distancing in acht worden genomen, met name het behoud van 
een afstand van I,50m tussen elke persoon.  
 
De Zone Stokkel is, tot op nader order, een blauwe zone (parkeerplaatsen gesitueerd op de openbare weg 
zijn gratis gedurende 2u. - blauwe kaart). Dit geldt ook voor parking P3, P4 en P5. Parking P1 en P2 blijven 
betalend. 
 
We zullen regelmatig de maatregelen die worden genomen om de verspreiding van Covid-19 in te 
dammen, evalueren. 

De Dienst Lokaal Economisch Leven van de gemeente staat tot uw beschikking voor verdere informatie 
(02.773.07.82 of via mail: nstevens@woluwe1150.be). 

We hopen dat we erop kunnen rekenen dat ieder van u voornoemde bepalingen respecteert om de 
verspreiding van Covid-19 onder controle te houden en zo de voortzetting van de volgende fases van de 
geleidelijke afbouw van de inperkingsmaatregelen mogelijk te maken.  
 
 
Zorg goed voor uzelf en uw naasten. 
   Florence van Lamsweerde         Antoine Bertrand             Benoît Cerexhe 

   Gemeentesecretaris         Schepen van Economisch leven            Burgemeester 
 


