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Burgemeester GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 11 maart 2020

ONDERSTEUNING

1 2020_BURG_00001 Politieverordening - Afgelasting - uitstel Carnaval 2020 - 
Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Marc Snoeck, Burgemeester; de heer Jan De Winne

Beschrijving
Aanleiding en doel
Door de dreiging afkomstig van de verspreiding van het COVID-19-virus (Coronavirus) vaardigt de 
provinciegouverneur op 11 maart 2020 een politiebesluit uit. De gouverneur verbiedt alle indoor-
evenementen in de provincie Vlaams-Brabant, waar meer dan (duizend) 1.000 deelnemers worden 
samengebracht, voor de periode van (één) 1 maand.

Tegelijk neemt de gouverneur contact op met de burgemeester en vraagt hij met aandrang om alle 
festiviteiten rond carnaval in Halle niet te laten doorgaan.

Advies en motivering
Het coronavirus is in verschillende Europese landen opgedoken en ook in België stijgt het aantal 
geregistreerde gevallen. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, moeten er acute 
maatregelen genomen worden om deze dringende gevaren voor de volksgezondheid te beperken.

De overheid adviseert in dit verband haar beleid rond "social distancy" dat erop gericht is de 
verspreiding van Covid-19 zoveel mogelijk te beperken of te vertragen.  De maatregelen van "social 
distancing" willen het contact tussen (eventeel onbekende) besmette personen en gezonde, niet 
besmette personen zoveel mogelijk verminderen. De eenvoudige "social distancing" maatregelen die 
nu al van kracht zijn dienen te worden uitgebreid om zo veel als mogelijk te vermijden dat het 
gezondheidszorgsysteem dermate onder druk komt te staan, dat de noodzakelijke zorgverlening in het 
gedrang komt. 

Conform artikel 3 van het besluit van de provinciegouverneur van 11 maart 2020 wordt ook aan 
organisatoren van outdoor evenementen gevraagd om in de mate van het mogelijke het "social 
distancy" beleid om te zetten in concrete maatregelen. 

De maatregelen zijn erop gericht om, rekening houdend met de specifieke omstandigheden, de 
intensiteit en de hoeveelheid van nauwe contacten enigszins te beperken.  Zij worden beoordeeld aan 
de hand van volgende criteria: 
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- aantal personen dat samenkomt
- intensiteit tussen de mensen die samenkomen
- duur van het contact
- beslotenheid ruimte
- mengeling van leeftijden
- haalbaarheid van de maatregelen
- noodzakelijkheid of uitstelbaarheid van een activeit. 

Carnaval Halle is een outdoor evenement waar duizenden bezoekers op af komen. Mensen van alle 
leeftijden staan dicht bij mekaar langs de straten en op de pleinen van de binnenstad. Ook op de 
Grote Markt verzamelt zich een grote massa mensen die dicht op elkaar feest vieren gedurende vele 
uren.

De door de overheid aangeraden maatregelen inzake social distancy kunnen gezien de aard en de 
omvang van carnaval onmogelijk gewaarborgd worden. Daarom is het aangewezen om carnaval 2020 
in Halle niet te laten doorgaan. Het stadsbestuur zal in samenspraak met vzw Halattraction, de 
organisator van carnaval in Halle onderzoeken of carnaval later dit jaar alsnog kan plaatsvinden.

De activiteiten die vzw Halattrraction organiseert op basis van de concessieovereenkomsten die zij 
sloot met het stadsbestuur gaan niet door. De voorziene festiviteiten op zaterdag en de 
carnavalsstoeten op zaterdag, zondag en maandag worden afgelast. De carnavalskermis wordt 
integraal afgelast en er worden geen eet- of drankstandjes toegelaten. Alle vergunningen die door het 
stadsbestuur verleend werden naar aanleiding van carnaval en de bijhorende activiteiten worden 
zonder voorwerp.

Het sluitingsuur voor de cafés tijdens het weekend van 21 en 22 maart wordt niet afgeschaft zoals de 
politieverordening voor carnaval voorziet. Het gewone sluitingsuur is van toepassing voor alle 
horecazaken en feestzalen (namelijk 3 uur op vrijdag- en zaterdagnacht en 1 uur op zondagnacht).

Ook de zogenaamde doop van de praalwagens (chars) in de dagen voor carnaval mogen niet 
doorgaan. 

Het is verboden om zich verkleed als 'carnavalvierder' in de openbare ruimte te begeven.

Het verbod op het bezit van sterke drank en de verkoop van sterke drank in nachtwinkels zoals 
voorzien in de algemene politieverordening in verband met carnaval blijft behouden.

Juridische gronden
- de beslissing van 10 maart 2020 van het Kernkabinet van de federale regering en het Strategisch 
Comité inzake de uitvaardiging van proportionele maatregelen met als doel het COVID-19-virus 
(Coronavirus) op het Belgisch grondgebied onder controle te houden

- het advies van 10 maart 2020 van de "Risk Assessment Group" en van de "Risk Management Group" 
waarin wetenschappelijk gebaseerde aanbevelingen worden geformuleerd in de zin van de 
aanbevelingen van de World Health Organization (WHO)

- de buitengewone conferentie van de gouverneurs van 10 maart 2020 met de minister van 
binnenlandse zaken

- het verslag van vergadering van de gouverneur van Vlaams-Brabant met de burgemeesters op 11 
maart 2020

-artikel 134 en 135 §2, 5° van de nieuwe gemeentewet
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- artikel 63 van het decreet lokaal bestuur

- het politiebesluit van de provinciegouverneur van 11 maart 2020

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
Niet van toepassing. 

Beleidsinformatie
001 - overig beleid. 

Besluit
Artikel 1
Het carnaval in Halle in maart 2020 wordt afgelast, dit betekent onder meer:

- De activiteiten die vzw Halattrraction organiseert op basis van de overeenkomsten die zij sloot met 
het stadsbestuur gaan niet door. De voorziene festiviteiten op zaterdag en de carnavalsstoeten op 
zaterdag, zondag en maandag worden afgelast. Ook de festiviteiten voor kindercarnaval op zaterdag 
14 maart gaan niet door.

- De carnavalskermis wordt integraal afgelast en er worden geen eet- of drankstandjes toegelaten.

- Het sluitingsuur voor de cafés tijdens het weekend van 21 en 22 maart wordt niet afgeschaft zoals 
de politieverordening voor carnaval voorziet. Het gewone sluitingsuur is van toepassing voor alle 
horecazaken en feestzalen (namelijk 3 uur op vrijdag- en zaterdagnacht en 1 uur op zondagnacht). 
Alle vergunningen die door het stadsbestuur verleend werden naar aanleiding van carnaval en de 
bijhorende activiteiten worden zonder voorwerp.

- De zogenaamde doop van de praalwagens (chars) in de dagen voor carnaval mogen niet doorgaan.

- Het is verboden om zich verkleed als 'carnavalvierder' in de openbare ruimte te begeven.

- Het verbod op het bezit van sterke drank en de verkoop van sterke drank in nachtwinkels zoals 
voorzien in de algemene politieverordening in verband met carnaval blijft behouden.

Artikel 2
Deze verordening treedt onmiddellijk in werking en wordt voor uitvoering en toezicht op de naleving 
overgemaakt aan de korpschef van de lokale politie Zennevallei

Artikel 3
Overtredingen van de bepalingen van deze verordening worden gesanctioneerd met administratieve 
sancties.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Burgemeester

     
Algemeen Directeur
Jan De Winne

Burgemeester
Marc Snoeck


