PROVINCIE VLAAMS-BRABANT - ARRONDISSEMENT LEUVEN - GEMEENTE KORTENBERG

POLITIEBESLUIT van de BURGEMEESTER
ZITTING VAN 9 OKTOBER 2020
Alexandra Thienpont, burgemeester

1. Besluit van de burgmeester met betrekking tot de meldingsplicht van openbaar toegankelijke
activiteiten en extra maatregelen om verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de artikelen 133 §2, 134 §1 en 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het ministerieel besluit van 25 september 2020 houdende wijziging van het ministerieel
besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verdere verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken;
Gelet op het evenementenreglement goedgekeurd door de gemeenteraad op 7 december 2015;
Overwegende dat volgens het evenementenreglement niet alle openbaar toegankelijke evenementen
gemeld dienen te worden aan de gemeente;
Overwegende dat het tot de taak van de gemeente behoort om te voorzien, ten behoeve van de
inwoners, in een goede politie, met name onder andere over de gezondheid en veiligheid op de
openbare wegen en in openbare gebouwen;
Overwegende dat het derhalve tot de taak en bevoegdheid van de gemeente behoort om passende
maatregelen te nemen om epidemieën, zoals de ernstige dreiging die het COVID-19-virus met zich
meebrengt, te voorkomen. De gemeenteoverheden kunnen dan ook op grond van deze algemene
politiebevoegdheid maatregelen nemen om de openbare orde in de ruimste zin van het woord binnen
de gemeente te verzekeren;
Overwegende dat het wenselijk is om als gemeente op de hoogte te zijn van alle openbaar
toegankelijke evenementen op haar grondgebied;
Overwegende dat op grond van de artikelen 133 en 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet de
burgemeester bevoegd is voor de vrijwaring van de openbare orde (zijnde rust, veiligheid en
gezondheid) op openbare en publieke toegankelijk plaatsen;
Overwegende dat teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus maximaal te beperken, het,
gelet op de ernstige huidige situatie, noodzakelijk is om bijkomende verplichtingen aan organisatoren
op te leggen op het grondgebied van Kortenberg;
Overwegende dat het aangewezen is om deze maatregel te laten ingaan vanaf bekendmaking en te
handhaven gedurende de periode van de federale fase in het kader van de maatregelen om verspreiding
van het coronavirus Covid-19 te beperken, tenzij er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen die een
aanpassing van deze beslissing rechtvaardigen;
Overwegende dat dit burgemeestersbesluit wordt genomen, onverminderd eventueel andersluidende
bepaling voorzien door een protocol of door het ministerieel besluit van 30 juni 2020 en latere
wijzigingen, om de veiligheid en gezondheid van de bevolking te garanderen;
Overwegende dat deze beslissing ter bekrachtiging zal worden voorgelegd op de eerstvolgende
gemeenteraad;
Besluit:
Artikel 1: Onverminderd eventueel andersluidende bepalingen van het ministerieel besluit van
30 juni 2020 en latere wijzigingen beslist de burgemeester vanaf bekendmaking van deze beslissing
volgende verplichtingen op te leggen:
- alle openbaar toegankelijke evenementen/activiteiten, die plaatsvinden gedurende de periode van de
federale fase in het kader van de maatregelen om verspreiding van het coronavirus Covid-19 te
beperken, dienen gemeld te worden aan de gemeente Kortenberg via de gemeentelijke administratie.
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- Volgende extra maatregelen worden opgelegd voor de evenementen:
o Algemene coronamaatregelen afficheren + aankondigen via promotiekanalen
o Monitoring van de capaciteit op de evenementlocatie
o Covid-verantwoordelijke aanduiden met volgende taken:
 Steeds aanwezig zijn
 Volgt de hygiëne maatregelen op, schat de situatie in en neemt eventueel extra
maatregelen
 Aanspreekpunt voor bezoekers en politie
 Duidelijk zichtbaar
 Spreekt bezoekers rechtstreeks aan indien nodig
Artikel 2: De maatregelen vermeld in artikel 1 van deze beslissing blijven van kracht gedurende de
periode van de federale fase in het kader van de maatregelen om verspreiding van het coronavirus
Covid-19 te beperken, tenzij er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen die een aanpassing van deze
beslissing rechtvaardigen.
Artikel 3: Dit besluit zal ter bekrachtiging worden voorgelegd op de eerstvolgende gemeenteraad.
508.13
1 VT- Veerle Cammaerts
1 IO
1 Politie

Namens de burgemeester
De algemeen directeur
(g) L. CEUPPENS

De burgemeester
(g) A. THIENPONT

Voor eensluidend uittreksel afgeleverd op 9 oktober 2020.
Op bevel,
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