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OPENBARE GEZONDHEID: De burgemeester,
MAATREGELEN
CORONAVIRUS – HEYLEN Aanleiding en context
VASTGOED HEISTSE PIJL Besluiten van de burgemeester van 12, 13 en 31 maart, 3 juni, 23 juli
en 28 juli 2020 met maatregelen op het Heistse grondgebied om de
verspreiding van het coronavirus in te dijken
1/ 1 kl.
De federale maatregelen om de verdere verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan (de zogenaamde federale fase)
De recente heropflakkering van het COVID-19-virus in België en in de
provincie Antwerpen
De maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van 20 augustus 2020
Argumentatie
Gezien de recente heropflakkering van het virus is het aangewezen om
bijkomende maatregelen te nemen en geen bijkomende evenementen
en/of randactiviteiten toe te laten langs het parkoers van de
wielerwedstrijd ‘Heylen Vastgoed Heistse Pijl’ op het Heistse
grondgebied op zaterdag 12 september 2020
Het verplichten van het dragen van een mondmasker langs het parkoers
tijdens de duur van de wielerwedstrijd is het meest aangewezen
aangezien dit risico’s zijn om het virus COVID-19 te laten
heropflakkeren
Juridische grond
Artikel 135, §2, 5°van de Nieuwe Gemeentewet betreffende de
bevoegdheid van de gemeenten om passende maatregelen te nemen om
rampen en plagen, zoals brand, epidemieën en epizoötieën te
voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen
ophouden
Ministerieel Besluit naar aanleiding van de Nationale Veiligheidsraad
van 22 augustus 2020
Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 133 van de Nieuwe Gemeentewet betreffende de bevoegdheid
van de burgemeester om de politiewetten, de politiedecreten,
de politieordonnanties, de politieverordeningen en de politiebesluiten
uit te voeren
Artikel 134, §1 van de Nieuwe Gemeentewet betreffende de
bevoegdheden van de burgemeester om politieverordeningen te maken
in geval van onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel
gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners

Besluit burgemeester maatregelen coronavirus – kermissen en Bergstraat

Artikel 63 van het decreet Lokaal Bestuur:
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 is de burgemeester
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.
BESLUIT:
ART.1.- De burgemeester besluit om geen bijkomende evenementen
en/of randactiviteiten toe te laten langs het parkoers van de
wielerwedstrijd ‘Heylen Vastgoed Heistse Pijl’ op zaterdag
12 september 2020.
ART.2.- De horecazaken langsheen het parkoers wordt verboden om op
zaterdag 12 september 2020 hun terrascapaciteit uit te breiden. Zij
dienen zich strikt te houden aan de coronaregels die gelden voor de
horeca.
ART.3.- De burgemeester besluit om het dragen van een mondmasker te
verplichten langs het parkoers van de wielerwedstrijd ‘Heylen Vastgoed
Heistse Pijl’ vanaf de start van de wedstrijd op zaterdag 12 september
2020 tot het einde van de wedstrijd.
Heist-op-den-Berg, 4 september 2020
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