Provincie Antwerpen
Arrondissement Turnhout
Gemeente Laakdal
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BURGEMEESTER
Zitting van woensdag 28 oktober 2020
Edc:

SECRETARIAAT
Politiebesluit burgemeester van 28 oktober 2020 betreffende verstrenging
coronamaatregelen voor vrijetijdsactiviteiten - goedkeuring.

BESCHRIJVING
Aanleiding en Feitelijke context
Het aantal besmettingen met COVID-19 in België en in Laakdal stijgt fors. Op 28 oktober 2020 telt
Laakdal volgens cijfers van Sciensano 556 besmettingen op 100.000 inwoners over de laatste 14
dagen. Dit cijfer is nog steeds in stijgende lijn.
Op dinsdagavond 27 oktober 2020 kondigde de Vlaamse regering bijkomende maatregelen af om de
verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan. Deze zullen nog worden
opgenomen in uitvoeringsbesluiten.
Alle maatregelen die de Vlaamse regering vooropstelt, richten zich op het beperken van fysieke
contacten en ontmoetingen buiten het huisgezin en je vast nauw contact. De extra richtlijnen gaan in
op donderdag 29 oktober om 9u. en vullen de bestaande federale regels aan. Zo blijft het
samenscholingsverbod van maximum 4 personen van kracht, alsook de avondklok tussen
middernacht en vijf uur ‘s ochtends.
De bijkomende maatregelen zijn volgens de Vlaamse Regering absoluut noodzakelijk om de zware
druk op het ziekenhuis af te zwakken. De bijkomende Vlaamse maatregelen hebben nog geen
einddatum, maar zullen minimum voor een periode van drie weken van kracht blijven. Na deze
periode volgt een evaluatie. De belangrijkste regels zijn:
Cultuur, activiteiten en evenementen
- Alle activiteiten en evenementen zijn verboden, met uitzondering van de wekelijkse markten. Deze
worden beschouwd als een ‘supermarkt in openlucht’.
- Cultuurcentra, musea,… sluiten de deuren. Alleen bibliotheken blijven open.
Winkelen
- De winkels blijven open. Winkelbezoek mag slechts met maximum twee volwassenen ofwel door één
volwassene vergezeld van minderjarigen.
Erediensten, huwelijksplechtigheden en begrafenissen
- In aanvulling op de afstandsregels worden erediensten, huwelijksplechtigheden en begrafenissen
beperkt tot maximum 40 personen.
Sport
- Alleen kinderen jonger dan 12 jaar mogen binnen en buiten sporten.
- Voor alle 12-plussers zijn alle indoorsporten en contactsporten verboden. Dit betekent dat
zwembaden, bowlingzaken en fitnesscentra gesloten worden.
- De enige uitzondering voor 12-plussers zijn buitensporten waar de afstand kan bewaard blijven.
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Deze buitensporten mag je met maximum vier personen beoefenen.
Jeugd
- Jeugdactiviteiten voor kinderen boven 12 jaar kunnen niet meer doorgaan.
- Jeugdkampen met overnachtingen zijn niet toegelaten.
- Buitenspeeltuinen en buitensportinfrastructuur blijven maximaal open!
Scholen
- Zoals eerder aangekondigd wordt de herfstvakantie met twee extra dagen verlengd tot en met 11
november.
- Hoger onderwijs gaat na de herfstvakantie van start in code rood met 100% afstandsonderwijs.
Woonzorgcentra
- Bezoek in de woonzorgcentra wordt beperkt tot 1 knuffelcontact én 1 extra contact. Deze laatste kan
om de 14 dagen wisselen.
In de strijd tegen het coronavirus COVID-19 nam de burgemeester al een besluit over het dragen van
mondmaskers op begraafplaatsen (d.d. 22 oktober 2020).
Op woensdag 28 oktober vond een overleg plaats tussen de gouverneur en de burgemeesters van
Antwerpen, waarin de gouverneur haar steun verleende aan lokale strengere maatregelen
gemotiveerd door hogere besmettingscijfers.

Argumentatie
Onze regio – en dus ook het Sint-Dimpna ziekenhuis – wordt bovengemiddeld getroffen door het
coronavirus.
De Vlaamse regering kondigde op dinsdagavond 27 oktober bijkomende maatregelen af met onder
andere een verbod op alle activiteiten en evenementen. In de realiteit betekent dit het stilleggen van
de fysieke werking van de verenigingen, aangezien dit ook het organiseren van een fysieke
bestuursvergadering omvat.
Op één punt verschilt de Vlaamse regering van onze lokale analyse. Zo gelden de Vlaamse restricties
op vlak van sport en jeugdwerking niet voor kinderen jonger dan 12 jaar. De medische experts die het
lokaal contactonderzoek binnen onze regio coördineren, stellen dat op medisch vlak deze
leeftijdsgrens weinig verschil maakt voor het virus. Ook jonge kinderen raken in onze regio besmet en
geven het virus door binnen familiekring, zo bewijst ons lokaal contactonderzoek. Dit gebeurt meestal
zonder dat de jonge kinderen ziektesymptomen vertonen. Daarom worden grootouders door de
hogere overheden al sinds het begin van de crisis afgeraden om nog nauw contact te hebben met
jonge kinderen.
Geel, Laakdal en Meerhout zien in de komende periode een gouden kans om de snelle verspreiding
van het virus af te remmen. Dit is absoluut noodzakelijk om de druk op het Sint-Dimpna ziekenhuis en
de huisartsen te laten afnemen, zodat de werking van het ziekenhuis niet volledig in elkaar klapt. Door
de sluiting van de scholen, zijn er al veel minder contacten tussen kinderen en jongeren onderling.
Wanneer we deze contacten ook in de vrijetijdssfeer maximaal vermijden, werpen we in onze regio
een extra dam op tegen het virus.
In overleg met de buurgemeenten wordt het noodzakelijk geacht om de maatregelen die de Vlaamse
regering zal invoeren volledig door te trekken naar alle leeftijden.
De uitbreiding van de Vlaamse coronaverstrengingen naar -12-jarigen gebeurt op verzoek van de
medische experts. Zij stellen in het lokaal contactonderzoek vast dat ook -12-jarigen (hoewel ze
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minder snel ziek worden) eveneens besmet raken en het virus verder verspreiden binnen de
familiekring en de nauwe contacten buiten het gezin. Samen met de verlengde vakantiesluiting van de
scholen biedt dit onze regio een ‘gouden kans’ om de snelle verspreiding van het virus af te remmen.
We willen zo weinig mogelijk tijd verliezen en de uitbreiding van deze maatregelen naar -12 jarigen
laten ingaan vanaf donderdag 29 oktober 2020 om 9u.
JURIDISCH KADER
Art. 134§1 juncto art. 135 van de nieuwe gemeentewet.
Ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd door het MB van 23 oktober 2020, in het bijzonder
artikel 30.
FINANCIELE EN BELEIDSINFORMATIE
Dit besluit heeft geen financiële weerslag.
BESLUIT
Artikel 1
De burgemeester legt vanaf donderdag 29 oktober om 9 u. tot donderdag 19 november om 23 u.
volgende bijkomende maatregelen op in Laakdal:
Sport
- Voor alle - 12 jarigen zijn alle indoorsporten en contactsporten verboden.
- Buitensporten mogen door -12 jarigen enkel beoefend worden op voorwaarde dat de nodig afstand
kan bewaard blijven en mogen maximum met vier personen worden beoefend.
Jeugd
- Jeugdactiviteiten kunnen niet meer doorgaan.
Artikel 2
Dit besluit zal onmiddellijk aan de bevolking worden bekendgemaakt.
Artikel 3
Deze beslissing wordt ter kennis gebracht aan de gemeenteraad en ter bekrachtiging voorgelegd in de
eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad.

Beroepsmogelijkheden
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.
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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.
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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