
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persbericht 
 
 
Datum  8 mei 2020 
Kenmerk 20.013 
Betreft Oosterzele hanteert corona-openingsuren om lokale handel te steunen 
 
  
Het college van burgemeester en schepen besliste afgelopen dinsdag de lokale handelaars 
maximale vrijheid en flexibiliteit te geven om van hun normale openingsuren te kunnen 
afwijken.  
 
De kleinhandel - en dus ook de lokale Oosterzeelse handelaars - zijn onderworpen aan een 
wetgeving die sluitingsuren en een wekelijkse rustdag oplegt. Om de lokale handelaars te helpen 
deze Corona-periode door te komen, mogen zij vanaf de opening op 11 mei aangepaste 
openingsuren hanteren. De afwijkingen op de openingsuren vallen uiteraard onder wettelijke 
regelingen. Er worden geen ingewikkelde administratieve procedures toegepast; samen met de 
adviesraad Oosterzele Onderneemt en de handelaars worden de mogelijkheden bekeken. 
 
Handelaars die gebruik willen maken van deze mogelijkheid sturen een e-mail naar 
info@oosterzele.be met vermelding van welke aangepaste uren zij willen toepassen en welke 
zondagen ze eventueel willen openen. 
 
Daarnaast is Gemeente Oosterzele er ook van overtuigd dat deze maatregel de bevolking ten 
goede komt. De meeste mensen zijn opnieuw gestart met werken, moeten dit combineren met 
het huishouden en het verder opvolgen van de kinderen en pre-teaching. Het kan dus handig zijn 
om ’s avonds of op zondag nog snel een boodschap lokaal te kunnen doen. 
 
  
Schepen Els De Turck: “Willen we er voor zorgen dat de social distancing maximaal kan 
gewaarborgd blijven, dan lijkt een spreiding van het aantal winkelbezoekers een goede 
maatregel. Uiteraard laten we het over aan elke lokale Oosterzeelse handelaar om zelf te 
beslissen of ze dit willen gebruiken. Zo kunnen ze bv. langer open blijven of openen op zondag;  
zo kunnen we samen het ‘winkelhieren’ stimuleren en het aantal klanten in de winkel spreiden. 
Ook voor onze inwoners kan het een bijkomende reden zijn om zo veel mogelijk lokaal te 
kopen!” 
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