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cluster interne zaken 

secretariaat 

Besluit van de burgemeester 

COVID-19 pandemie — Bijkomende preventieve maatregelen 
(NDC 584.2) 
 
De Burgemeester, 
 
Gelet op artikel 159, artikel 162 en artikel 190 van de Grondwet; 
 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 63, artikel 279, § 2, artikel 286, § 1, 1°, 
artikel 287 en artikel 288; 
 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 133, tweede alinea, artikel 134, § 1, en 
artikel 135, § 2, 5°; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, 
gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikel 42; 
 
Gelet op artikel 4 en 5 van de wet op het politieambt; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase 
betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19, in het bijzonder 
artikel 23; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, in het bijzonder artikel 30, § 1; 
 
Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, in het bijzonder artikel 30, § 1; 
 
Gelet op het algemeen overleg met de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant op 13 oktober 
2020 en de briefing van de gouverneur op 19 en 27 oktober 2020; 
 
Overwegende dat om burgers en ondernemers zo goed mogelijk door de coronacrisis heen te 
helpen, de Vlaamse overheid op 27 oktober 2020 verschillende maatregelen heeft genomen in 
haar bevoegdheidsdomeinen; 
 
Overwegende dat de federale overheid op 28 oktober 2020 deze maatregelen nog heeft 
verstrengd; 
 
  



BESLUIT BURGEMEESTER 2020-11-09 

 

2 / 3 

Overwegende dat de gezondheidscrisis ten gevolge van de uitbraak van COVID-19 door de 
Wereldgezondheidsorganisatie op 11 maart 2020 gekwalificeerd werd als een pandemie; dat op dit 
ogenblik de COVID-19 pandemie aan een vernieuwde exponentiële opmars bezig is; dat in de 
gemeente de stijging van het vastgestelde aantal besmettingen tot de hoogste in Vlaanderen 
behoort; dat het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus COVID-19 in de gemeente over 
de voorbije zeven dagen gestegen is tot 195 bevestigde positieve gevallen op 28 oktober 2020 
 
Overwegende dat het coronavirus COVID-19 een ernstig risico voor de volksgezondheid inhoudt; 
 
Overwegende dat de burgemeester aanvullende preventieve maatregelen kan nemen vereist door 
de situatie als gevolg van een plaatselijke heropleving van de epidemie; 
 
Overwegende dat deze maatregelen in verhouding moeten zijn met de ernst van de lokale situatie; 
 
Overwegende dat het gemeentebestuur ervoor moet zorgen dat fysiek contact tussen personen 
zoveel mogelijk wordt beperkt teneinde besmetting met het COVID-19 virus te voorkomen; 
 
Overwegende dat overeenkomstig de toepasselijke protocollen nog jeugdactiviteiten toegelaten 
zijn; dat deze activiteiten een grote toeloop van mensen met zich meebrengt; dat dit een haard van 
besmettingen tot gevolg kan hebben; dat de experts er sterk op aandringen om het aantal 
contacten tot bijna nul te herleiden om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan; 
 
Overwegende dat het is aangewezen maatregelen te treffen die verder gaan dat de nationale en 
Vlaamse maatregelen; dat de huidige situatie zo ernstig is dat bijzondere maatregelen zich 
opdringen; 
 
Overwegende dat het geringste uitstel een ernstig gevaar zou kunnen betekenen voor de openbare 
gezondheid; dat het treffen van een politieverordening door de gemeenteraad niet kan worden 
afgewacht; 
 
Overwegende dat deze verordening door de gemeenteraad in de eerstvolgende vergadering moet 
worden bekrachtigd, op straffe van verval; 
 
Besluit: 
 
Artikel 1. 
§ 1. Onverminderd de vigerende federale en Vlaamse maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken, gelden volgende bijkomende maatregelen: 
alle bijeenkomsten van jeugdbewegingen, groeps-sportactiviteiten, culturele samenkomsten en 
evenementen, zowel binnen als in open lucht, zijn verboden, in het bijzonder ook voor personen 
jonger dan 12 jaar. 
 
§ 2. Deze maatregel is niet van toepassing op de onderwijsinstellingen en de kinderopvang. 
 
Artikel 2. 
De maatregelen voorzien in dit besluit zijn van toepassing tot en met 15 november 2020. 
 
Artikel 3. 
De politiediensten hebben als opdracht toe te zien op de naleving van dit besluit, zo nodig door het 
uitoefenen van dwang en geweld, overeenkomstig de bepalingen van artikel 37 van de wet op het 
politieambt. 
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Artikel 4. 
Overtredingen van deze politieverordening worden bestraft overeenkomstig de vigerende 
wetgeving. 
 
Artikel 5. 
Dit reglement zal worden bekendgemaakt op de gemeentelijke webtoepassing. 
Het treedt onmiddellijk in werking. 
 
Artikel 6. 
Deze politieverordening zal worden bezorgd aan: 

 de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel; 

 de griffie van de politierechtbank van Halle; 

 de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant; 

 de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant; 

 de Vlaamse gezondheidsinspecteur;  

 de politiezone TARL. 
 
 
Liedekerke 2020-11-09 
 
 
 
 
 
Marc Mertens Steven Van Linthout 
Algemeen directeur Burgemeester 
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