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Turnhout, 16 oktober ‘20 
 
Betreft: bericht vanuit Stad Turnhout: COVID-19 maatregelen 
 
Beste ouder 
 
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zal de lokale politie vanaf vandaag de 
mondneusmaskerplicht gaan controleren en handhaven. Ik informeer je dan ook graag over de  
 
Waar en wanneer moet je een mondneusmasker dragen in Turnhout? 

Een mondneusmasker is verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar op risicovolle plaatsen zoals: 

•  in winkels en winkelcentra, in winkelstraten, in openbare gebouwen, in horecazaken, op markten, op 
het openbaar vervoer, … 

• in de omgeving van onderwijsinstellingen. Deze verplichting geldt tijdens de gebruikelijke in- en 
uitlooptijden van de onderwijsinstelling, binnen een straal van 200 meter van de in- en uitgangen 
ervan. 

• Daarnaast is het ook verplicht op elke andere drukbezochte plaats, zowel privaat als publiek. Als je de 
afstand van 1,5 meter niet kunt respecteren, moet je een masker opzetten. 

Voor Turnhout is nauwkeurig vastgelegd welke straten we als winkelstraten en drukke straten meetellen. Daar 
is een mondneusmasker dus altijd verplicht.  

De straten met mondmaskerplicht bevinden zich in het stadshart, in het gebied dat we ons kernwinkelgebied 
noemen, aangevuld met een paar drukke straten: Bloemekensgang, Gasthuisstraat, Grote Markt, Kursaalpoort, 
Leopoldstraat, P.J. Brepolsplein, Sint Antoniusstraat, Stationstraat, Turnovatoren, Zegeplein, gedeelte de 
Merodelei van Gasthuisstraat tot spoorwegovergang, gedeelte Korte Gasthuisstraat van Gasthuisstraat tot 
Vianenstraat, gedeelte Herentalsstraat van Grote Markt tot Driezenstraat-Pieter de Nefstraat, gedeelte 
Warandestraat tussen Grote Markt en Broedersstraat-Sint Antoniusstraat, gedeelte Otterstraat van Grote Markt 
tot inrit Turnova en gedeelte Patersstraat van Grote Markt tot Korte Begijnenstraat. 

Voor een volledige en actuele opsomming van alle maatregelen verwijs ik je graag door naar de website van 
de stad Turnhout: https://www.turnhout.be/maatregelen-turnhout 

 

Bedankt voor jouw medewerking. 

Hou het veilig en hou je gezond. 

Met vriendelijke groeten 
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