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Onderwerp : Politieverordening van de burgemeester houdende het verbod op alle evenementen,
markten, kermissen en wielerwedstrijden in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19)
Gelet op artikel 134, §1 van de nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het Ministerieel besluit van 28 november 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28
oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
Gelet op de beslissing van het kernkabinet van de federale regering en het strategisch comité inzake de
uitvaardiging van proportionele maatregelen met als doel het covid-19-virus op het Belgisch grondgebied onder
controle te houden;
Gelet op de verdere verspreiding van het Covid-19 virus binnen Europa en België;
Gelet op de besluiten van de burgemeester van 12/03/2020, 13/03/2020, 23/03/2020, 10/04/2020, 20/04/2020,
19/05/2020, 25/05/2020, 09/06/2020, 8/07/2020, 16/07/2020, 25/07/2020, 29/07/2020, 26/08/2020, 16/9/2020,
10/10/2020, 4/11/2020 en 23/12/2020;
Overwegende de beraadslagingen en recentste maatregelen opgelegd door de Nationale veiligheidsraad;
Overwegende dat de opdracht van de gemeenten bestaat in 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; dat deze bevoegdheid met name betrekking heeft op het handhaven van de
openbare gezondheid;
Gelet op de epidemiologische situatie en de mogelijkheid op snelle heropflakkeringen, aangewezen is om lokaal
zeer omzichtig en bedachtzaam om te gaan met eventuele toelatingen en versoepelingen;
Overwegende dat deze maatregelen noodzakelijk zijn om te vermijden dat de gezondheidszorg onder zodanig
zware druk komt te staan, dat de algemene zorgverlening volledig in het gedrang komt;
Overwegende dat de situatie van maand tot maand beoordeeld wordt en de burgemeester derhalve het advies
van de raad niet kan afwachten;
Overwegende dat als gevolg daarvan de burgemeester, rekening houdend met de volgende criteria:
1. aantal personen dat samenkomt
2. intensiteit tussen de mensen die samenkomen
3. duur van het contact
4. beslotenheid ruimte
5. mengeling van leeftijden
6. haalbaarheid van de maatregelen
7. noodzakelijkheid of uitstelbaarheid van een activiteit
van oordeel is dat het noodzakelijk is alle voor publiek toegankelijke evenementen, ongeacht hun omvang,
op te schorten t.e.m. 31/08/2021 en om alle kermissen, markten, en wielerwedstrijden op het grondgebied op
te schorten t.e.m. 31/08/2021;
Overwegende dat men een uitzondering maakt voor de wekelijkse markt te Zoutleeuw aangezien hier enkel
regulier winkelproducten aangeboden worden waardoor deze niet aanzet tot 'fun-shopping';
Gelet op de contacten hierover met de organisatoren van de bij de stad bekende evenementen, markten,
kermissen, wielerwedstrijden en met de verantwoordelijken van de OC's en andere zalen;
Overwegende dat het verbod noodzakelijk is om samenscholingen te vermijden;
Overwegende dat er ook bijkomende besmettingen zijn vastgesteld in Zoutleeuw;
Overwegende dat het gelet op de evolutie van het virus niet aangewezen is de bestaande maatregelen te
versoepelen;
Overwegende dat de burgemeester de toestand regelmatig opnieuw zal evalueren en desgevallend de nodige
bijsturingen zal doen;
Overwegende dat alternatieve activiteiten (bv. afhaalactiviteiten), rekeninghoudend met de geldende maatregelen
kunnen uitgewerkt worden, in overleg met de stad mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:
 De volledige aanvraag dient ten minste 4 weken voor de activiteit ingediend te worden,
 met toevoeging van een positief geëvalueerd COVID EVENT RISK MODEL en met toevoeging van
een draaiboek dat weergeeft:
o dat aan alle veiligheidsvoorwaarden voldaan wordt, zoals opgelegd door het Ministerieel Besluit
o welk inplantingsplan, circulatieplan of routeplan van toepassing is tijdens de activiteit
o welke bijkomende maatregelen de eigen vereniging oplegt (indien van toepassing)
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Overwegende dat dit besluit door de gemeenteraad moet worden bevestigd op de eerstvolgende vergadering, op
straffe van verval;
Om die redenen,
BESLUIT:
Artikel 1:
Alle voor publiek toegankelijke evenementen, ongeacht hun omvang, op het grondgebied van Zoutleeuw zijn
verboden t.e.m 31/08/2021.
Art. 2:
De volgende ontmoetingscentra blijven voor publiek toegankelijke evenementen gesloten t.e.m. 31/08/2021
(uitgezonderd vergaderingen):
- GC De Passant, Aen den Hoorn 12
- OC De Bungeneer, Pastorijstraat 4
- OC De Kring, Vincent Betsstraat 8B
- OC De Halleman, Dungelstraat 15
- Het Kostershuis, Kerkplein Dormaal
Art. 3:
Met uitzondering van de wekelijkse markt op donderdag te Zoutleeuw (reguliere warenmarkt) worden markten en
kermissen op het grondgebied verboden t.e.m. 31/08/2021.
Art. 4:
Ook alle wielerwedstrijden op het grondgebied van Zoutleeuw worden verboden t.e.m. 31/08/2021.
Art. 5:
Alternatieve activiteiten kunnen, rekeninghoudend met de geldende maatregelen, uitgewerkt worden in overleg
met de stad mits voldaan aan volgende voorwaarden:
 De aanvragen indienen ten minsten 4 weken voor de activiteit zal plaatsvinden.
 Enkel volledige aanvragen worden aanvaard, dus met toevoeging van een positief geëvalueerd COVID
EVENT RISK MODEL en met toevoeging van een draaiboek dat weergeeft:
o dat aan alle veiligheidsvoorwaarden voldaan wordt, zoals opgelegd door het MB van
28/07/2020
o welk inplantingsplan, circulatieplan of routeplan van toepassing is tijdens de activiteit
o welke bijkomende maatregelen de eigen vereniging oplegt (indien van toepassing)
Art. 6:
De overtreders van deze politieverordening zullen worden vervolgd en gestraft met de straffen zoals bepaald in
het Ministerieel Besluit van 24 juli 2020, waarin de inbreuken worden beteugeld met de straffen bepaald door
artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. De overheden van bestuurlijke politie zijn
belast met de uitvoering van deze politieverordening.
Art. 7:
Onderhavige beslissing bekend te maken via de website van de stad en krachtens artikel 119 NGW.
Art. 8:
Deze politieverordening zal onverwijld worden voorgelegd aan de gemeenteraad die ze dient te bevestigen.
Art. 9:
Overeenkomstig artikelen 14 en 19, 2e lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan tegen deze
beslissing een beroep tot opschorting en nietigverklaring worden ingesteld bij de Raad van State, wegens
overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of
afwending van macht, binnen zestig dagen vanaf de kennisgeving of bekendmaking. Dit beroep kan worden
ingesteld door middel van een aangetekend verzoekschrift dat is ondertekend door de partij of door een advocaat
die is ingeschreven op de tabel van de Orde van Advocaten.

Aldus gedaan in vergadering datum als hierboven.
burgemeester,
Boudewijn Herbots
Voor eensluidend uittreksel,
20/01/2021
algemeen directeur,

burgemeester,
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