VEILIGHEIDSMAATREGELEN EN HUURREGELS
SOCIO-CULTURELE INFRASTRUCTUUR ‘T SCHALIKEN
VANAF 6 DECEMBER

Update: 6/12/2021
Ter voorkoming van besmetting met Covid-19 zijn volgende veiligheidsmaatregelen en
bijkomende huurregels van toepassing binnen de socioculturele infrastructuur van ‘t Schaliken.
Alle informatie en een actueel overzicht over de meest recente maatregelen vind je op
https://www.info-coronavirus.be/nl/

ALGEMEEN
Evenementen: er mogen uitsluitend publieke evenementen doorgaan met een beperking van
200 bezoekers binnen. Evenementen binnen mogen uitsluitend zittend doorgaan.
Privéfeesten, staande concerten en fuiven zijn verboden.
Georganiseerde activiteiten van verenigingen mogen niet doorgaan, met uitzondering van:
-

Repetities van professionelen
Vormingen, opleidingen en workshops wanneer ze gezien worden als een 'dienst van een
vereniging aan consumenten.'

Mondmaskers: verplicht voor iedereen vanaf 6 jaar.
Covid Safe Ticket (CST): verplicht vanaf 12 jaar voor evenementen vanaf 50 personen
binnen.
Meer informatie over Covid Safe Ticket (CST) op:
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/informatie-covid-19/covid-safe-ticket.
Horeca: alle horeca-activiteiten moeten om 23 uur sluiten. Er geldt een beperking van 6
personen per tafel. Het mondmasker mag enkel kort afgenomen worden voor drank of eten.
Ventilatie: CO2-meters in besloten, gemeenschappelijke ruimtes en een actieplan vanaf
waarden die boven 900 ppm gaan, zonder dat evenement moet worden stilgelegd bij
overschrijding van de waarden.
Als een CO2-meter in rood gaat: melding na activiteit van tijdstip, aantal aanwezigen en
genomen acties aan cultuurcentrum via cultuurcentrum@herentals.be.
In de schouwburg, foyer, zaal ’t Hof en Moktamee zijn vaste CO2-meters geïnstalleerd, waarbij
de waardes zichtbaar zijn. In alle overige lokalen worden puntmeetingen uitgevoerd door de stad.
Hiervoor worden mobiele CO2-meters ingeschakeld door de stadsdiensten.
Het stadsbestuur ondersteunt erkende Herentalse verenigingen bij het veilig organiseren van
activiteiten. Via deze link kan je de subsidie aanvragen https://www.herentals.be/ondersteuningcovid-19-proof-activiteiten

SPECIFIEKE REGELS PER GEBOUW
Respecteer het maximaal aantal toegelaten personen per lokaal.
Schouwburg cc ‘t Schaliken, Grote Markt 35, 2200 Herentals
-

Schouwburg: 200 personen (uitsluitend zittend)

-

Foyer: 200 personen (uitsluitend zittend)
Buitenplein: 200 personen
Artiestenloge: 50 personen
Repetitielokaal: 25 personen

Zaal ’t Hof, Grote Markt 41, 2200 Herentals
-

Grote zaal: 200 personen (uitsluitend zittend)
Grote zaal, incl. tuinzaal: 200 personen (uitsluitend zittend)
Tuinzaal: 108 personen (uitsluitend zittend)
Kamertheaterzaal: 50 personen (uitsluitend zittend)

Lakenhal, Grote Markt z/n, 2200 Herentals
(vanaf 1/9/2021 gesloten wegens restauratie- en verbouwingswerken)

Moktamee, Francesco Campus, Bovenrij 30, 2200 Herentals
-

Polyvalente ruimte (gelijkvloers): 100 personen

Kasteel Le Paige, Nederij 135, 2200 Herentals
-

Polyvalente ruimte (gelijkvloers): 100 personen

Koetshuis Stadspark, Stadspark z/n, 2200 Herentals
-

Vergaderruimte: 40 personen

Dorpshuis Noorderwijk, Ring 26, 2200 Herentals
-

Zolder: 60 personen
Computerklas: 30 personen
Leeszaal: 22 personen

Dorpshuis Morkhoven, Dorp 12, 2200 Herentals
-

Polyvalente zaal (gelijkvloers): 35 personen
Grote vergaderruimte: 24 personen
kleine vergaderruimte: 12 personen

