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Politieverordening - Coronavirus - Bijkomende maatregelen
naar aanleiding van evenementen - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Dieuwertje Poté; de heer Jan De Winne

Beschrijving
Aanleiding en doel
Door de dreiging afkomstig van de verspreiding van het COVID-19 virus (Coronavirus) worden
verregaande maatregelen getroffen. Desondanks blijft het virus circuleren in onze samenleving en is
er sprake van een tweede besmettingsgolf. Bijkomende preventieve maatregelen zijn noodzakelijk om
de verdere verspreiding op het Halse grondgebied tegen te gaan.
Advies en motivering
Het coronavirus is nog steeds aanwezig in onze samenleving en kent de laatste weken een
opflakkering. Na een periode waarin ‘de staart van de epidemie’ was bereikt, bevindt de epidemie zich
opnieuw in een actieve fase. Er is sprake van een tweede besmettingsgolf.
Uit de beschikbare data blijkt dat bijeenkomsten in besloten of overdekte plaatsen en in open lucht
bevorderlijk zijn voor de verspreiding van het virus en bijgevolg een specifieke bedreiging vormen
voor de volksgezondheid. Bovendien wordt het reproductiegetal R momenteel geschat op 1,3 voor ons
land, wat een aanzienlijke toename is ten aanzien van enkele weken geleden.
Om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, is het noodzakelijk om ook lokaal dringende
bijkomende maatregelen te treffen om zo het gevaar voor de volksgezondheid te beperken en het
risico op verspreiding op het Halse grondgebied maximaal te beheersen.
Het organiseren van evenementen is lokaal een reëel risico. Ondanks de strikte maatregelen gebeuren
er op vandaag nog steeds relatief veel aanvragen voor evenementen op het grondgebied van de stad
Halle. De aard en organisatie van deze evenementen zijn enorm variabel. De veelheid aan en variatie
van evenementen zijn mogelijke voedingsbodems voor een lokale uitbraak of een snellere verspreiding
van het virus.
Ingevolge de meest recente federale onderrichtingen is het duidelijk dat mensen zoveel mogelijk
gevraagd worden om zich gedurende de genoemde periode in hun gezinsbubbel uitgebreid met
maximaal 5 dezelfde personen te begeven. Nauw contact buiten deze bubbel is niet mogelijk. Dit geldt
ook voor bijeenkomsten in de openbare ruimte. Ondanks een uitgewerkte aanvraag- en
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vergunningsprocedure kunnen wij als lokale overheid niet garanderen dat de principes van deze
bubbel consequent toegepast worden op de lager genoemde evenementen die op ons grondgebied
doorgaan. Bovendien is de controle en handhaving van deze bepaling op evenementen zeer moeilijk
tot onmogelijk.
Het voorgaande impliceert dat elk lager genoemd evenement een verhoogd risico inhoudt. Het is
daarom aangewezen om alle publieke evenementen, kermissen, buurtfeesten en dergelijke op het
grondgebied van de stad Halle te verbieden tot en met 31 augustus 2020.
Omwille van hun specifiek karakter vallen onderstaande activiteiten niet onder dit besluit:
Ceremonieën en erediensten (bv. burgerlijk huwelijk, begrafenissen,…) kunnen plaatsvinden
conform artikel 8 §3 van het MB van 28 juli 2020;
-

Sportevenementen: de toepasselijke wetgeving en protocollen dienen te worden gevolgd.

Bovenop de hoger genoemde redenen biedt dergelijke beslissing duidelijkheid en zekerheid aan zowel
organisatoren als burgers in een tijd die gekenmerkt wordt door onzekerheid. Het is tevens een
richtlijn die helder te communiceren én te handhaven is. De politiezone verleende op de lokale
veiligheidscel vanuit handhavingsperspectief een positief advies.
Conform de richtlijnen werd voorafgaandelijk overleg gepleegd met de gouverneur dhr. Lodewijk De
Witte en de gewestelijke gezondheidsinspectie betreffende deze ingrijpende maatregel.
Het lokaal bestuur beseft dat deze maatregel strenger is dan de federale richtlijnen maar meent dat
hij proportioneel is tot het beoogde doel. De drastische inperking die wordt beoogd met onderhavig
besluit, weegt niet op tegen het algemeen belang met name de beperking van het risico voor de
volksgezondheid.
Omwille van de hoogdringendheid van de maatregel is het aangewezen dat de burgemeester deze
politieverordening uitvaardigt. Het besluit wordt voorgelegd aan de eerstvolgende gemeenteraad ter
bekrachtiging.
Juridische gronden
Artikel 63 van het decreet lokaal bestuur
Artikel 134 §1 en 135 van de nieuwe gemeentewet
De ministeriële besluiten van 13 maart, 18 maart, 23 maart, 24 maart, 3 april, 17 april, 30 april, 8
mei, 15 mei, 20 mei, 25 mei, 30 mei, 5 juni, 30 juni, 10 juli, 24 juli en 28 juli 2020 houdende
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 virus te beperken, en
wijzigingen daaraan.
De FAQ van het Crisiscentrum
Algemene Politieverordening Halle

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Niet van toepassing
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Beleidsinformatie
Overig beleid

Besluit
Artikel 1
Alle publieke evenementen, kermissen, buurtfeesten,… op grondgebied van Halle worden verboden
vanaf 29 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020.
Omwille van hun specifiek karakter vallen onderstaande activiteiten niet onder dit besluit:
- Ceremonieën en erediensten (bv. burgerlijk huwelijk, begrafenissen,…) kunnen plaatsvinden conform
artikel 8 §3 van het MB van 28 juli 2020;
- Sportevenementen: de toepasselijke wetgeving en protocollen dienen te worden gevolgd.

Artikel 2
Deze politieverordening is van kracht vanaf 29 juli 2020.

Artikel 3
Inbreuken op deze verordening worden overeenkomstig art. 22 van het ministerieel besluit van 30
juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken, zoals gewijzigd bij ministeriële besluiten van 10 juli 2020, 24 juli 2020, 28 juli 2020 en
eventuele latere wijzigingen, beteugeld met de straffen bepaald door artikel 187 van de wet van 15
mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

Artikel 4
Deze politieverordening zal onverwijld worden voorgelegd aan de gemeenteraad die ze dient te
bekrachtigen.

Artikel 5
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, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel 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 of elektronisch via http://eproadmin.raadvstconsetat.be.
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Burgemeester

Algemeen Directeur
Jan De Winne

Waarnemend Voorzitter van
het Vast Bureau
Dieuwertje Poté
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