UITTREKSEL UIT HET REGISTER
DER BERAADSLAGINGEN VAN DE BURGEMEESTER

Zitting van 7 augustus 2020

Aanwezig:

Kim Martens, wnd. burgemeester
Conny Martens, wnd. algemeen directeur

Politieverordening: bijkomende lokale maatregelen om de verspreiding van het COVID-19
virus (coronavirus) tegen te gaan om de openbare gezondheid te beschermen goedkeuring
Regelgeving
 De bevoegdheid van de burgemeester inzake de algemene administratieve politie
 Artikel 133 van de Nieuwe Gemeentewet, dat de burgemeester belast met de uitvoering
van de wetten, de decreten, de ordonnanties, de verordeningen en de besluiten van de
Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Gemeenschapscommissies, de
provincieraad en de bestendige deputatie van de provincieraad
 Artikel 134 en 135 van de nieuwe gemeentewet, waarbij de coördinatiebevoegdheid van de
burgemeester gebaseerd is op de algemene politiebevoegdheid o.a. voor het nemen van
passende maatregelen op rampen en plagen, brand, om epidemieën en episzoötieën te
voorkomen en nodige hulp te verstrekken om ze te doen ophouden. De burgemeester kan
o.m. politieverordeningen maken. Deze vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de
eerstvolgende vergadering niet wordt bekrachtigd.
 Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van
noodsituaties op gemeentelijk niveau en de rol van de burgemeester ingeval van
noodzakelijke crisisgebeurtenissen en situaties die een coördinatie vereisen
 De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering
van hun werk, en de uitvoeringsbesluiten
 De codex over het welzijn op het werk
 Artikel 63 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, dat bepaalt dat de
burgemeester bevoegd is voor dringende politieverordeningen
 Ministeriële omzendbrief NPU1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en
interventieplannen die meer uitleg geeft bij de bepalingen en principes vervat in het KB van
16 februari 2006
 Ministeriële omzendbrief NPU4 van 30 maart 2009 betreffende de disciplines die een
hulpmiddel verschaffen om bij voorrang de disciplines te helpen bij de uitwerking van
monodisciplinaire interventieplannen overeenkomstig artikel 9 van het KB van 16 februari
2006
 Ministerieel besluit van 28 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30
juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
COVID−19 te beperken (en voorgaande wijzigingen 24 maart, 27 maart, 3 april, 17 april, 30
april, 8, 15, 27, 30 mei, 2, 5, 30 juni 2020, 10 juli 2020, 24 juli 2020), dat o.m. bepaalt dat
de lokale overheid het bedekken van de mond en de neus met een mondmasker of elk
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ander alternatief in stof kan verplichten in de winkelstraten en elke private of publieke druk
bezochte plaats
Feiten en motivering
Sinds het voorjaar 2020 worden België en de naburige landen getroffen door het coronavirus
COVID−19. De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) kwalificeerde het coronavirus COVID−19
sinds 11 maart 2020 als een pandemie. De karakteristieken van het virus, in het bijzonder met
betrekking tot de besmettelijkheid en het sterfterisico, noopten tot maatregelen. In België werd
beslist om dringende maatregelen te nemen om de verspreiding van de epidemie tegen te gaan
om de openbare gezondheid te beschermen. De maatregelen werden verstrengd en opnieuw
versoepeld.
Het gemiddelde dagelijkse aantal nieuwe besmettingen en overlijdens die verband houden met het
coronavirus COVID−19 toonde in België sinds enkele weken een neerwaartse trend. Sinds medio
juli neemt het aantal besmettingen echter aanzienlijk toe. Op wereldniveau tonen epidemiologische
metingen aan de covid-evolutie niet in alle landen of regio’s gunstig is. Het risico voor de
volksgezondheid door een tweede besmettingsgolf blijft reëel. De dringende maatregelen op
federaal niveau zijn met het ministerieel besluit van 27 juli 20 opnieuw verstrengd.
De COVID-19-epidemie is dan ook een noodsituatie, een gebeurtenis met schadelijke gevolgen
voor het maatschappelijk leven, een ernstige verstoring van de openbare veiligheid, een ernstige
bedreiging ten opzichte van het leven of de gezondheid van personen waarbij de beslissing nodig
is om de dreiging weg te nemen of om de schadelijke gevolgen te beperken.
De burgemeester is bevoegd om in te staan voor het treffen van maatregelen en handhaving van
de openbare gezondheid op het grondgebied van Lievegem. Lievegem telde de afgelopen drie
dagen geen besmettingen, maar de voorbije week waren er vijf. Gezien de situatie op Belgisch en
wereldniveau en het feit dat het virus snel overdraagbaar is van mens tot mens via kleine
speekseldruppels die zich vrijkomen bij o.a. hoesten en niezen, en waardoor het virus zich
verspreid via de lucht, op oppervlakten en voorwerpen, via dewelke het andere kan besmetten, is
het aangewezen om bijkomende lokale maatregelen te nemen om de openbare gezondheid in de
gemeente te beschermen. Deze maatregelen kunnen mee voorkomen dat Lievegem zich boven de
alarmdrempel gaat situeren en kunnen een nieuwe (eventueel lokale) lockdown mee voorkomen.
Dit om er voor te zorgen dat de openbare gezondheid zo goed als mogelijk bewaard blijft, de
ondernemingen verder kunnen draaien, de scholen zo goed als mogelijk kunnen openen op 1
september, de horeca zo goed als mogelijk kan verder werken en dat burgers hun sociale
contacten met de buitenwereld niet verliezen.
De maatregelen die genomen worden, hebben als doel:
 de voorbeeldfunctie van de gemeente hoog te houden, o.m. door het niet meer zelf
organiseren van gemeentelijke evenementen
 de verdere verspreiding van het COVID-19 virus te beperken door de preventieve
maatregelen te versterken om de bevolking te beschermen tegen besmetting met het
coronavirus, nl. door:
o het dragen van een mondmasker om personen in de omgeving te beschermen
o het respecteren van de gezonde afstand van 1.5 meter, wat het risico op
verspreiding van het virus aanzienlijk vermindert
o het beperken van het aantal fysieke sociale contacten en het voorkomen dat veel
mensen samenkomen op plaatsen of bij evenementen, omdat deze kunnen
fungeren als superverspreiders met een groot besmettingsrisico
o hygiënische maatregelen
o het beschermen van kwetsbare groepen, o.m. door het beperken van contacten
waarbij verschillende generaties samen komen
 zorgvuldig te besturen door organisatoren van evenementen, samenkomsten,
activiteiten....duidelijkheid te verschaffen in onzekere tijden
 het sociale leven op langere termijn in de gemeente te vrijwaren, en verenigingen en
organisatoren hierin te ondersteunen
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de verdere verspreiding van het COVID-19 virus te beperken door de burgers te
sensibiliseren, hun bewustwording rond de COVID-19 epidemie te versterken en gezond
gedrag makkelijk te maken
De maatregelen zijn proportioneel, in die zin dat ze passend zijn voor de specifieke incidentie van
het COVID-19 virus in Lievegem en ze preventief bedoeld zijn nl. om een volledige (lokale)
lockdown te voorkomen.
De maatregelen werden besproken in het college van burgemeester en schepenen van 28 juli
2020.
De bepalingen die opgelegd worden door de ministeriële besluiten om de dringende maatregelen
om de verspreiding van het coronavirus COVID−19 te beperken, blijven gelden.
De bepalingen uit het burgemeestersbesluit van 16 juli 2020 blijven gelden.
Na overleg met de waarnemend gouverneur en de regionale gezondheidsdienst van Agentschap
Zorg en Gezondheid.
Elke vertraging van de invoering en handhaving van de voorgestelde maatregelen verhoogt het
risico op een stijging van het aantal besmettingen met het coronavirus COVID-19. De volgende
bijeenkomst van de gemeenteraad kan niet worden afgewacht, het voorzien in dwingende
richtlijnen is urgent en hoogdringend.
Na overleg met de politie en de interne diensten worden nog een aantal zaken aangepast ter
verduidelijking.
Na de goedkeuring van dit besluit worden er FAQ's gepubliceerd met de antwoorden op de meest
voorkomende vragen van burgers. Deze FAQ's zullen regelmatig worden aangevuld.
Besluit
De burgemeester kondigt het volgende burgemeestersbesluit en politieverordening af:
Artikel 1
§1 De burgemeester beslist dat iedere persoon ouder dan 12 jaar met onmiddellijke ingang
verplicht is correct een mondmasker te dragen op het openbaar domein en elke private maar voor
het publiek toegankelijke plaats in de bebouwde kom (=een gebied met bebouwing en waarvan de
invalswegen aangeduid zijn met de verkeersborden F1, F1a of F1b, en de uitvalswegen met de
verkeersborden F3, F3a of F3b) van alle deelkernen van Lievegem.
Deze verplichting geldt telkens wanneer de 1,5 meter afstand niet kan gegarandeerd worden:
• bij het zich te voet verplaatsen van en naar winkels, markten, horecazaken, zorginstellingen,
dienstverleners, banken
• bij het te voet verplaatsen van en naar scholen, speelpleinen, sportactiviteiten,
opvanginitiatieven, jeugdbewegingen om kinderen af te halen
• bij het zich te voet verplaatsen van en naar een evenement, activiteit (socio-cultureel, jeugd,
sport )
• bij het zich te voet verplaatsen van en naar een eredienst of plechtigheid
• bij het aanschuiven in eender welke wachtrij
Bij het binnenkomen van de bebouwde kom werden blauwe borden geplaatst met een
mondmasker en de 1,5 meter. Dit bord betekent dat je binnen de bebouwde kom een mondmasker
moet dragen telkens de 1,5 meter niet kan worden verzekerd.
Afbeelding bord
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§2 De burgemeester beslist dat iedere persoon ouder dan 12 jaar met onmiddellijke ingang
verplicht is correct een mondmasker te dragen op het openbaar domein en elke private maar voor
het publiek toegankelijke plaats binnen specifieke zones binnen de bebouwde kom rond de kerken,
op de dorpspleinen en aan de gemeentelijke infrastructuur. Deze zones worden afgebakend met
borden die aangeven dat het mondmasker 24/24 en 7/7 verplicht is.
Afbeelding bord
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§3 De verplichting tot het dragen van een mondmasker geldt binnen deze specifieke zones niet in
volgende gevallen:
• de persoon verplaatst zich met een gemotoriseerd voertuig of een (elektrische) fiets
• de persoon oefent sportieve prestaties uit (bv. sportief fietsen, lopen of joggen) of andere
fysieke inspanningen (bv. tijdens het uitvoeren van een fysieke job)
• de persoon zit op een horecaterras om voeding of drank te consumeren
• de persoon die een medisch attest kan voorleggen waaruit blijkt dat het om medische reden
niet mogelijk is om een mondmasker te dragen. In dat geval wordt hem / haar gevraagd om een
gezichtsscherm te dragen.
• Bewoners van zorginstellingen voor mensen met een beperking worden vrijgesteld van het
dragen van een masker indien de opvoeder/begeleider die hem of haar vergezelt oordeelt dat de
bewoner in kwestie niet in staat is om een mondmasker of gezichtsscherm te dragen. Er wordt
gevraagd om de specifieke zones (zie §2) zoveel mogelijk te vermijden.
§4 De burgemeester beslist dat iedere persoon ouder dan 12 jaar met onmiddellijke ingang
verplicht is correct een mondmasker te dragen tijdens het bezoek aan de recyclageparken op het
grondgebied van Lievegem. Deze verplichting geldt niet indien personen om medische redenen
geen mondmasker kunnen dragen. Wie om medische redenen geen mondmasker kan dragen,
wordt gevraagd om een gezichtsscherm te dragen.
§5 De burgemeester beslist dat bij het feliciteren na het huwelijk, op het openbaar domein of een
voor publiek toegankelijke plaats, een mondmasker verplicht is voor elke burger ouder dan 12 jaar,
met uitzondering van het bruidskoppel.
Artikel 2
De burgemeester beslist de organisatie van alle gemeentelijke activiteiten tot en met 30 september
2020 af te gelasten. Dit betekent o.m. ook dat er geen kermisattracties worden opgesteld in
Lovendegem (augustus) en Waarschoot (september).
Artikel 3
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De burgemeester beslist dat de gemeente Lievegem geen geluidsafwijkingen toekent tot en met 31
augustus 2020, en dat eventuele geplande geluidsafwijkingen tot en met 31 augustus 2020
ingetrokken worden.
Artikel 4
De burgemeester raadt aan alle particuliere en privé-organisatoren aan om na te denken over het
niet laten plaatsvinden van hun activiteiten tot en met 30 september.
Artikel 5
De burgemeester beslist dat de gemeente Lievegem geen verhuur van gemeentelijke zalen meer
toestaat tot en met 31 augustus 2020, en dat eventuele geplande reserveringen tot en met 31
augustus 2020 ingetrokken worden.
De burgemeester beslist dat de gemeente Lievegem geen nieuwe reserveringen van
gemeentelijke zalen aanneemt tot en met 30 september 2020.
Sportzalen zijn hierbij een uitzondering, zij kunnen wel nog gehuurd en gereserveerd worden,
binnen het kader van de vastgelegde protocollen.
Artikel 6
De burgemeester beslist om alle jubileumvieringen, zowel in de feestzaal, het gemeentehuis, in
een woon- en zorgcentrum als thuis bij de jubilarissen, te annuleren tot en met 30 september 2020.
De echtparen kunnen hun eventuele bon afhalen en ontvangen een klein geschenk ter
compensatie.
Artikel 7
De burgemeester beslist om recepties na burgerlijke huwelijken niet toe te laten tot en met 30
september 2020.
Artikel 8
De burgemeester beslist om de boodschappendienst voor kwetsbare groepen extra te promoten.
Artikel 9
De burgemeester beslist dat de bestaande regeling voor de dienstverlening van gemeentebestuur
en OCMW Lievegem verder loopt tot en met 30 september 2020 (o.m. werken op afspraak).
Artikel 10
De burgemeester beslist om voor de medewerkers van Gemeente en OCMW Lievegem wiens
taken zich er toe lenen, thuiswerk sterk aan te bevelen tot en met 30 september 2020.
Artikel 11
De gemeente zal onderzoeken of er maatregelen kunnen komen voor organisatoren die hun
evenement door dit besluit afgelast zien.
Artikel 12
De burgemeester beslist dat deze verordening onmiddellijk uitvoerbaar is en in werking treedt
vanaf 31 juli 2020 (behalve indien het artikel specifieke data bevat) en geldt voor onbepaalde duur
(tenzij het artikel specifieke data bevat, in dat geval gelden de data in de artikelen).
Artikel 13
Politiezone Deinze-Lievegem-Zulte en de gemeentelijke diensten zijn belast met het toezicht op de
naleving van deze verordening.
De niet-naleving van artikel 1 van deze verordening wordt bestraft met de administratieve sancties
in artikel 4, §1, 1° van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve
sancties en artikel 712 en volgende van de code van politiereglementen, en volgens de geldende
zonale politieverordeningen Deinze-Zulte-Lievegem.
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Artikel 14
Deze beslissing vervangt de beslissing van de burgemeester van 31 juli 2020 en wordt voorgelegd
op de eerstvolgende gemeenteraad ter bekrachtiging.
Artikel 15
Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60) dagen na
kennisgeving of bekendmaking, een verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de
afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het ondertekende verzoekschrift kan per
aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel
worden gericht of elektronisch via http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Bekendmaking
Dit besluit wordt bekendgemaakt op de website via de besluitenlijst. De datum van bekendmaking
wordt aan dat bericht toegevoegd.
Een uittreksel van dit besluit wordt bezorgd aan:
• de noodplanningsambtenaar (via het secretariaat)
• de gouverneur van Oost-Vlaanderen (via de noodplanningsambtenaar)
• het Agentschap Zorg en Gezondheid (via de noodplanningsambtenaar)
• de Politiezone Deinze-Zulte-Lievegem (via het secretariaat)
• de leden van de veiligheidscel (via de noodplanningsambtenaar)
• de evenementencel (via het secretariaat)
Namens de burgemeester,
De wnd. algemeen directeur
Conny Martens

De wnd. burgemeester
Kim Martens

Voor éénsluidend afschrift:
Lievegem, 7 augustus 2020
De wnd. algemeen directeur
Conny Martens
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De wnd. burgemeester
Kim Martens
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