Provincie Antwerpen
Arrondissement Turnhout
Gemeente Laakdal
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BURGEMEESTER
Zitting van donderdag 6 augustus 2020
Edc:

SECRETARIAAT
Politiebesluit burgemeester van 6 augustus 2020 betreffende het verbieden van openbare
evenementen en aanvullende maatregelen op het grondgebied van de gemeente Laakdal
in de strijd tegen het coronavirus COVID-19.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Het behoort tot de taak en bevoegdheid van de gemeente tot het nemen van passende maatregelen
om epidemieën, zoals de ernstige dreiging die het COVID-19-virus met zich meebrengt, te voorkomen.
In de Nationale Veiligheidsraad van 23 juli 2020 omtrent de bestrijding van het COVID-19 virus, werd
meer bevoegdheid gelegd bij lokale besturen en burgemeesters om te waken over de gezondheid van
burgers.
Op 27 juli kwam de Nationale Veiligheidsraad opnieuw samen om de heersende pandemie te
bespreken en te beslissen over nieuwe maatregelen. De gemeenten en burgemeesters spelen hierin
ook een belangrijke rol en dienen te waken over de gezondheid van hun burgers. De Veiligheidsraad
riep de gemeenten op alle komende evenementen opnieuw onder de loep te nemen en te
herbeoordelen gelet op de besliste wijzigingen en nieuwe pandemische toestand op heden
inzonderheid op het grondgebied van onze gemeente.
Op 29 juli 2020 nam ook de gouverneur van de provincie Antwerpen een besluit, aangepast bij besluit
van 5 augustus 2020, betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID19 waar zij ook besloot om evenenementen en kermissen te verbieden in de meest getroffen zones
van de provincie met oa volgende argumentatie:
 Recentelijk werd aangetoond dat een substantieel aantal van de nieuwe besmettingen met het
coronavirus COVID-19 het gevolg is van feesten en evenementen waar veel personen
samenkomen en waarbij tevens mensen nauw in contact komen met elkaar en er
verschillende generaties aanwezig zijn.
 Kermissen worden veelal druk bezocht hetgeen de kans op het gelijktijdig samenkomen van
veel bezoekers op eenzelfde plaats bijzonder groot maakt waardoor de veiligheidsafstand van
1,5 meter niet strikt en voortdurend gerespecteerd kan worden. Zelfs het dragen van een
masker dat de neus en de mond bedekt of elk ander alternatief in stof biedt niet voldoende
garanties om het besmettingsgevaar in te dijken. Om het risico op besmetting met het
coronavirus COVID-19 in te perken worden kermissen zodoende verboden.
Om de verdere toename van het coronavirus COVID-19 in te dijken, besliste de burgemeester in
overleg met het schepencollege en de gemeentelijke crisiscel, om een verbod op te leggen op het
organiseren van kermissen en evenementen op het grondgebied van Laakdal.
Regelgeving bevoegdheid
Overeenkomstig artikel 133, 2de alinea van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 63 van het Decreet
Lokaal Bestuur is de burgemeester bevoegd voor de uitvoering van de politiewetten, politiedecreten,
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politieverordeningen, politiereglementen en politiebesluiten, voor de bestuurlijke politie op het
grondgebied van de gemeente.
Overeenkomstig artikel 133, 2de alinea en artikel 135 §2, 5° van de Nieuwe Gemeentewet beschikt de
burgemeester over uitvoerende politiebevoegdheden en kan de burgemeester politiebesluiten maken.
Argumentatie
Kermissen en publieksevenementen worden veelal druk bezocht hetgeen de kans op het gelijktijdig
samenkomen van veel bezoekers op eenzelfde plaats groot maakt waardoor de veiligheidsafstand
van 1,5 meter niet strikt en voortdurend gerespecteerd kan worden.
Recentelijk werd aangetoond dat een substantieel aantal van de nieuwe besmettingen met het
coronavirus COVID-19 het gevolg is van initiatieven waar veel personen samenkomen en waarbij
tevens mensen nauw in contact komen met elkaar en er verschillende generaties aanwezig zijn.
Om het risico op besmetting met het coronavirus COVID-19 in te perken worden kermissen en
publieksevenementen zodoende verboden.
Een uitzondering hierop vormen de sportwedstrijden en zomerterrassen. Deze kunnen plaatsvinden
rekening houdend met de geldende richtlijnen en protocollen voor sport en horeca.
JURIDISCH KADER
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
Artikel 135 §2 Nieuwe Gemeentewet: 'De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve
van de inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid
en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen. Meer bepaald, en voor zover
de aangelegenheid niet buiten de bevoegdheid van de gemeenten is gehouden, worden de volgende
zaken van politie aan de waakzaamheid en het gezag van de gemeenten toevertrouwd :
….
5° het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën
en epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden;'
Het ministerieel besluit van 30 juni houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
corona-virus COVID-19 te beperken.
Het Ministerieel besluit van 10 juli houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
Het uitvoerend ministerieel besluit met betrekking tot de beslissingen van de nationale veiligheidsraad
van 23 april 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID19 te beperken.
De wet op de civiele veiligheid van 15 mei 2007.
BESLUIT
Artikel 1
Alle kermissen die gepland zijn vanaf heden tot en met 31 december 2020 op het grondgebied
Laakdal worden verboden. Ook reeds verleende toelatingen, vergunningen tot bewegwijzering en
tijdelijke politiebesluiten aangaande deze evenementen worden ingetrokken.
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Artikel 2
Alle publieksevenementen, met uitzondering van sportwedstrijden en reguliere zomerterrassen, die
gepland zijn vanaf heden tot en met 31 augustus 2020 op het grondgebied Laakdal worden
verboden.
Onder publieksevenementen worden o.m. begrepen:





Straat - , buurt- en dorpsfeesten
Fuiven en dansfeesten
Eet – en drinkfestijnen
Eenmalige zomerterrassen

Een uitzondering hierop vormen de doortochten, sportwedstrijden en reguliere zomerterrassen.
Deze kunnen plaatsvinden rekening houdend met de geldende richtlijnen en protocollen voor sport
en horeca.
Reeds verleende toelatingen, vergunningen tot bewegwijzering en tijdelijke politiebesluiten
aangaande deze evenementen worden ingetrokken.
Artikel 3
Deze beslissing is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt in werking vanaf de dag van bekendmaking
ervan. Ze wordt aan de belanghebbenden ter kennis gebracht alsook ter bekrachtiging voorgelegd
aan het college gezien de daar reeds verleende toelatingen.
Artikel 4
De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout is belast met het toezicht op de naleving van dit besluit.
Artikel 5
Deze politieverordening zal onverwijld worden voorgelegd aan de gemeenteraad die ze dient te
bevestigen.
Artikel 6
Tegen deze beslissing kan binnen 30 dagen na de bekendmaking een klacht worden ingediend bij
de toezichthoudende overheid via het digitaal klachtenformulier
op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/digitaal-klachtenformulier ofwel via aangetekende zending
naar Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site,
Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel ofwel via afgifte tegen ontvangstbewijs op het
adres Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Thurn & Taxis-site,
Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.
Deze beslissing kan tevens het voorwerp uitmaken van een verzoek tot nietigverklaring en/of
schorsing, eventueel bij uiterst dringende noodzakelijkheid, bij de Raad van State (afdeling
bestuursrechtspraak) Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel. Het verzoekschrift daartoe moet aan
deze instantie ofwel worden verzonden bij een per post aangetekend schrijven, ofwel wordt dit
ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek ‘e-procedure’ op de website
van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be).
Het beroep moet binnen een termijn van 60 dagen na de bekendmaking, betekening of
kennisname van deze beslissing worden ingediend. Het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende
noodzakelijkheid moet ingediend worden binnen de termijn bepaald door de rechtspraak van de
Raad van State op straffe van onontvankelijkheid.
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Het beroep dient te beantwoorden aan de vormvoorschriften en termijnen van het Besluit van de
Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Gedaan te Laakdal in zitting zoals voormeld.
De algemeen directeur
Get. Jerry Verspreet

De burgemeester
Get. Tine Gielis
Voor éénsluidend afschrift,

De algemeen directeur
Jerry Verspreet

De burgemeester
Tine Gielis
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