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OPENBARE GEZONDHEID: De burgemeester,
MAATREGELEN
CORONAVIRUS – VERBOD Aanleiding en context
VUURWERK
De verklaring van de WHO omtrent de karakteristieken van het
coronavirus COVID-19, in het bijzonder met betrekking tot de
besmettelijkheid en het sterfterisico
1/ 1 kl.
De kwalificatie van het coronavirus COVID-19 als een
pandemie door de WHO op 11 maart 2020
De WHO heeft op 16 maart 2020 het hoogste dreigingsniveau
uitgeroepen aangaande het coronavirus COVID-19 dat de
wereldeconomie destabiliseert en zich snel verspreidt over de wereld.
De verspreiding van het coronavirus COVID-19 op
Europees grondgebied en in België
De urgentie en het risico voor de volksgezondheid dat
het coronavirus COVID-19 met zich meebrengt voor de Belgische
bevolking
Het coronavirus COVID-19 lijkt zich via de lucht
over te dragen van mens op mens en overdracht van de ziekte lijkt
plaats te vinden via alle mogelijke emissies via de mond en de neus.
Het aantal besmettingsgevallen dat werd gedetecteerd en het aantal
sterfgevallen dat zich heeft voorgedaan in België sinds 13 maart 2020
Besluiten van de burgemeester van 12, 13 en 31 maart, 3 juni, 23 en
28 juli, 4 september, 1, 15 en 21 oktober en 19 november 2020 met
maatregelen op het Heistse grondgebied om de verspreiding van het
coronavirus in te dijken
De federale maatregelen om de verdere verspreiding van het
coronavirus tegen te gaan
De politieverordening van de gouverneur van 9 november 2020
betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus
COVID-19, die evenementen op het gehele grondgebied van de provincie
Antwerpen verbiedt tot 31 januari 2021
Het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken, gewijzigd door de ministeriële besluiten van 1 en 29
november 2020
Artikel 27 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID19 te beperken bepaalt dat zowel de burgemeester als de
gouverneur aanvullende preventieve maatregelen kan nemen.

Besluit burgemeester vuurwerkverbod

Argumentatie
Op basis van de zorgwekkende evolutie van het aantal besmettingen,
ziekenhuisopnames en overlijdens heeft het Overlegcomité op 6 en
16 oktober besloten om nationaal strengere maatregelen in te voeren
vanaf 9 en 19 oktober 2020.
De huidige epidemiologische situatie vereist een drastische beperking
van de sociale contacten. Het is noodzakelijk om bijzondere aandacht
te besteden aan activiteiten die een aanzienlijk risico op verspreiding
van het virus met zich meebrengen en om activiteiten te blijven
verbieden die te nauwe contacten tussen individuen met zich
meebrengen en/of een groot aantal personen samenbrengen.
Het is noodzakelijk om bijeenkomsten als gevolg van het
organiseren van vuurwerk te vermijden alsook de fysieke contacten die
dergelijke bijeenkomsten met zich meebrengen. De ongevallen en de
bijkomende ziekenhuisopnames die dit soort gelegenheden kunnen
veroorzaken, zowel door het gebruikte materiaal als door het
bijeenbrengen van een grote groep mensen, moeten eveneens worden
vermeden.
In de algemene bestuurlijke politieverordening voorziet Heist-op-denBerg een algemene uitzondering op het vuurwerkverbod op 1 januari
tussen 0 en 1 uur. De burgemeester kan steeds bijkomende
veiligheidsmaatregelen uitvaardigen of beperkende maatregelen
opleggen. Het is noodzakelijk om de uitzondering op te heffen voor de
komende jaarwisseling zodat ook dan het algemene vuurwerkverbod van
kracht is.
Het is daarom dringend en noodzakelijk om over te gaan tot volgend
besluit.
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
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 vuurwerkverbod

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.- Het is verboden vuurwerk af te steken of voetzoekers,
thunderflashes, knal- of rookbussen te laten ontploffen, ook tijdens de
jaarwisseling op 1 januari 2021 tussen 0 en 1 uur.
ART.2.- Artikel 3 van het ministerieel besluit van 29 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 blijft onverminderd van toepassing.
Dit artikel vaardigt een nationaal verbod uit op het gebruik van
vuurwerk, pyrotechnische artikelen en geluids- en carbuurkanonnen.
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