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Besluit burgemeester ivm passende maatregelen in kader van preventie Corona evenementenbeheer op het grondgebied van de gemeente
DE BURGEMEESTER
Bevoegdheid
Op basis van de Nieuwe gemeentewet, gecodificeerd bij Koninklijk besluit van 24 juni 1988 en
bekrachtigd bij Wet van 26 mei 1989 (en latere wijzigingen), in toepassing van artikel 134 en 135 §2 kan
de burgemeester in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare
rust of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou opleveren
aan de inwoners, politieverordeningen maken.
Op basis van artikel 63 van het decreet over het lokaal bestuur, is de burgemeester, naast zijn
bevoegdheden voor de uitvoering van de politiewetten, politiedecreten, politieverordeningen,
politiereglementen en politiebesluiten, voor de bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente
en voor dringende politieverordeningen, bevoegd voor de uitvoering van de wetten, de decreten en de
uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid
uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen. Op basis van hetzelfde artikel,
informeert de burgemeester de gemeenteraad over de wijze waarop hij die bevoegdheid uitoefent als die
daarom verzoekt.
Juridisch kader
Nieuwe gemeentewet, gecodificeerd bij koninklijk besluit van 24 juni 1988 en bekrachtigd bij Wet van 26
mei 1989 (en latere wijzigingen)
Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur
Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen
Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 10 juli 2020, 24 juli 2020
en 28 juli 2020
Motivering
De corona-pandemie, na een eerste golf in het voorjaar, is overal aan een nieuwe opmars bezig. Zeer
specifiek in België hebben zich de afgelopen dagen verschillende nieuwe lokale uitbraken voorgedaan,
hetgeen voor gevolg heeft dat het aantal besmettingen exponentieel stijgt en dat de stijging van het
aantal besmettingen, het aantal ziekenhuisopnames én het aantal overlijdens trouwens concreet blijkt uit
de dagelijkse cijfers die worden bekend gemaakt via Sciensano.
Wetenschappers en experten verklaren dat de federale nieuw afgekondigde maatregelen noodzakelijk
zijn om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit blijkt trouwens uit het MB van
30.06.2020. Bovendien wordt een belangrijke opdracht en verantwoordelijkheid gelegd bij de lokale
besturen om lokale uitbraken onder controle te krijgen en te houden. Meer nog, de Nationale
Veiligheidsraad heeft beslist om de burgemeesters expliciet te belasten met een nauwgezette controle
van de naleving van de maatregelen op hun grondgebied, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen
preventieve en reactieve maatregelen.
In de voorbije weken werden een aantal aanvragen op ons grondgebied ingediend voor het organiseren
van evenementen en activiteiten die een volkstoeloop veroorzaken van mensen uit verschillende bubbels,
waardoor het risico op besmettingen heel groot wordt. Daarenboven zijn op het grondgebied van
gemeente Destelbergen activiteiten gepland die een identiek risico inhouden.
Het is in geen geval de bedoeling om de reguliere bijeenkomsten van de plaatselijke socioculturele
verenigingen, de plaatselijke jeugdverenigingen alsook de trainingen van de plaatselijke
sportverenigingen middels dit besluit te viseren voor zover deze toegelaten zijn door het MB van

30.06.2020 en de respectievelijke sectorale protocollen. Deze mogen dus doorgaan mits in achtneming
van de nodige veiligheidsmaatregelen. Het is daarentegen wel de bedoeling passende maatregelen te
treffen inzake de aangevraagde bijkomende activiteiten en evenementen met een openbaar en publiek
karakter.
Het risico op verspreiding van het virus op alle dergelijke evenementen is immers onaanvaardbaar en
onverantwoord groot. Spijts goede bedoelingen van de organisatoren en voor zover de algemene
basismaatregelen (dragen mondmaskers, respecteren social distancing, hygiëne, opsplitsen in bubbels,
registratie, enz) op het terrein van de verschillende evenementen strikt toegepast kunnen worden, is het
lokaal bestuur de mening toegedaan dat deze maatregelen onvoldoende garantie geven om het virus te
bestrijden.
Deze evenementen zorgen voor ontspanning, maar de maatschappelijke en sociale relevantie van deze
activiteiten alsmede mogelijks economische en financiële belangen die in mindere of meerdere mate
zouden meespelen, wegen niet op tegen de ermee gepaard gaande gezondheidsrisico's. De bevolking
verwacht van het lokaal bestuur de handhaving van de algemene volksgezondheid teneinde het
maatschappelijk onaanvaardbare risico op sluiting van meer essentiële sectoren (WZC's, gemeentelijke
dienstverlening, scholen, winkels, horeca, ... ) bij verdere nieuwe uitbraken van het virus te voorkomen.
De besmettingsgraad op het grondgebied van de lokale besturen die ressorteren onder de lokale
politiezone Regio Rhode & Schelde is momenteel nog laag en de burgemeesters binnen deze zone willen
dit tot elke prijs beheersbaar houden. In de voorbije dagen en weken is evenwel gebleken dat
besmettingshaarden heel snel en onverwacht kunnen uitbreken.
De burgemeesters van de lokale politiezone Regio Rhode & Schelde, hebben daarom in onderlinge
video-conferentie van 31 juli 2020 en in overleg met hun respectieve colleges, de voorkeur uitgedrukt om
een zonale aanpak na te streven bij dergelijk evenementenbeheer voor het gehele grondgebied van de
politiezone. Deze globale cluster betreft een bevolkingsgroep van méér dan 68.000 inwoners en is
representatief voor een uniforme maatregel.
Een zonale regeling in de lokale politiezone Regio Rhode & Schelde biedt duidelijkheid aan iedereen.
Overeenkomstig de richtlijnen voorgeschreven in het ministerieel schrijven van 24 juli 2020 inzake het
beheer van de federale fase en de uitvoering van de lokale maatregelen, zoals ons overgemaakt op
diezelfde datum, is op 31 juli 2020 per mail en telefonisch overleg gepleegd met de Gouverneur wnd. en
de bevoegde arts van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
Overwegende het overleg met de Gouverneur wnd. en de regionale gezondheidsinspecteur.
BESLUIT:
Artikel 1.
§ 1 Alle door ons lokaal bestuur geplande kermissen, vrijetijdsactiviteiten en -evenementen voor de
maanden augustus en september 2020, worden geannuleerd. Dit geldt ook voor de jaarmarkt.
In afwijking van het eerste lid, kunnen de bestaande vrijetijdsactiviteiten van de gemeentelijke diensten
sport en jeugd alsook de reguliere reeds bestaande wekelijkse markt nog steeds doorgaan, mits respect
voor de vigerende veiligheidsvoorschriften.
§ 2 Alle door externe organisatoren geplande, reeds toegestane activiteiten of nog te organiseren
evenementen met een openbaar karakter en gericht tot het brede publiek, al dan niet in de rand van de
kermissen (optredens, wielerwedstrijden, eetfestijnen, …. - niet-limitatieve opsomming), worden niet
toegestaan.
De organisatoren of betrokken initiatiefnemers worden pro-actief gecontacteerd nopens deze maatregel.
§ 3 De evenementen met publiek voor respectievelijk 100 aanwezigen (indoor) en 200 (outdoor) zoals
voorzien in artikel 11, §4 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen
om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, worden niet toegestaan.
Artikel 2.
Afhankelijk van de evolutie van de besmettingsgraad en in functie van de evolutie van de federale
maatregelen kunnen deze maatregelen verlengd of ingekort worden. Dit gebeurt na evaluatie door de
lokale besturen, in samenspraak en na overleg met de respectievelijke veiligheidsdiensten, de diensten
en collega’s van de lokale politiezone Regio Rhode & Schelde.

Artikel 3.
Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2020 voor een periode die eindigt op 30 september
2020 en wordt aan het publiek bekend gemaakt via de gemeentelijke website en sociale media.
Artikel 4.
Inbreuken op deze verordening worden overeenkomstig art. 22 van het ministerieel besluit van 30 juni
2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken,
zoals gewijzigd bij ministeriële besluiten van 10 juli 2020, 24 juli 2020, 28 juli 2020 en eventuele latere
wijzigingen, beteugeld met de straffen bepaald door artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende
de civiele veiligheid.
Artikel 5.
Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60) dagen na ontvangst, een
verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de Raad
van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via
http://eproadmin.raadvst-consetat.be
Artikel 6.
Deze politieverordening zal ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de eerstvolgende gemeenteraad.
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