PROVINCIE VLAAMS-BRABANT – ARRONDISSEMENT LEUVEN – GEMEENTE KORTENBERG

UITTREKSEL UIT HET REGISTER der beraadslagingen van de GEMEENTERAAD
OPENBARE ZITTING VAN 4 MEI 2020
AANWEZIG: Ann Van de Casteele, voorzitter; Alexandra Thienpont, burgemeester; David
Haelterman, Kristien Goeminne, Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim
Moons, schepenen; Bart Nevens, Francis Peeters, Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel,
Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen, Lia Vandeven, Axel Degreef, Maarten Willems, Hans
Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen, An Verdeyen, Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla
Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven, raadsleden; Leen Ceuppens, algemeen directeur.
De raad,

1.

Covid 19 virus – politieverordening inzake voorrangsregels voor zorgpersoneel in Kortenberg:
bekrachtiging

Gelet op de toepasselijke bepaling van het Decreet over het Lokaal Bestuur;
Gelet op art. 133 van de Nieuwe Gemeentewet:
“ De burgemeester is in het bijzonder belast met de uitvoering van de politiewetten, de politiedecreten,
de politieordonnanties, de politieverordeningen en de politiebesluiten.”;
De gemeente Kortenberg en bij uitbreiding gans België wordt getroffen door een zeer uitzonderlijke
crisis ingevolge de uitbraak van het Covid-19 virus;
Gelet op de grote aantallen besmette personen, het hoge aantal ziekenhuisopnames, het potentieel hoge
sterftecijfer en de verregaande maatregelen die reeds genomen werden door de federale overheid staat
het vast dat Covid-19 een ernstig gevaar inhoudt voor de inwoners van de gemeente Kortenberg;
De snelle uitbraak van Covid-19 en de gevolgen daarvan waren voor de inwoners en alle actoren op
het grondgebied van Kortenberg onvoorzienbaar;
Gelet op het feit dat heel wat zorgverleners die in een Covid-19-unit van een ziekenhuis werken en
zorgverleners die alleenstaande ouder zijn enorme inspanningen leveren om het coronavirus af te
remmen en door het virus getroffen patiënten verzorgen. Ze presteren extra werkuren, waardoor het
voor hen moeilijker is dan gewoonlijk om naar de winkel te gaan. Voor of na hun werk moeten ze snel
hun boodschappen kunnen doen in supermarkten, voedingswinkels of apotheken;
Het is dan ook noodzakelijk dat deze personeelsleden uit de gezondheidszorg voorrang krijgen in
voedingswinkels en apotheken die zij frequenteren om te voorzien in hun basisbehoeften;
Daarom geeft de gemeente Kortenberg aan de zorgverleners die in een Covid-19-unit van een
ziekenhuis werken en aan zorgverleners die alleenstaande ouder zijn en die door de coronacrisis extra
werkuren moeten presteren een bewijs waarmee ze in deze winkels voorrang krijgen;
Concreet betekent dit dat, als er een wachtrij aan de winkel staat, zorgpersoneel met een bewijs de rij
mag voorsteken;
Gelet op het besluit van de burgemeester d.d. 30 maart 2020 houdende Covid 19 virus –
voorrangsregeling voor zorgpersoneel;
Overwegende dat een politieverordening werd opgemaakt en deze ter bekrachtiging aan de
gemeenteraad dient voorgelegd te worden;
Gelet op de uitslag van de stemming:
- stemmen voor: Ann Van de Casteele, Alexandra Thienpont, David Haelterman, Kristien Goeminne,
Stef Ryckmans, Ann Outtier-Vannerem, René De Becker, Wim Moons, Bart Nevens, Francis Peeters,
Mia Vandervelde, Sabine Ledens, Harold Vanheel, Melody Debaetselier, Marinus van Greuningen,
Lia Vandeven, Axel Degreef, Maarten Willems, Hans Vanhoof, Frie De Greef, Barbara Vermeulen,
Els Gysenbergs, Jonas Piot, Gabriëla Langmans, Chris Wynants, Wim Vangoidsenhoven
Besluit: met algemene stemmen
Artikel 1: De politieverordening inzake de voorrangsregels voor zorgpersoneel zoals hierbij
weergegeven wordt bekrachtigd:

POLITIEVERORDENING INZAKE VOORRANGSREGELS VOOR ZORGPERSONEEL in
KORTENBERG
Artikel 1 – Definities
Voor de toepassing van onderhavige verordening gelden volgende definities:
Zorgpersoneel: huisartsen, apothekers, zelfstandige verpleegkundigen en personeel nodig voor de
kerntaken van ziekenhuizen, woonzorgcentra en thuiszorgdiensten, actief op grondgebied van
Kortenberg.
Voorrangsbewijs: het bewijs uitgereikt door de burgemeester van Kortenberg waarvan het model als
bijlage aan onderhavige verordening is gehecht.
Artikel 2 – Toepassingsgebied
Onderhavige verordening is van toepassing op alle voedingswinkels en apotheken die gevestigd zijn
op het grondgebied van de gemeente Kortenberg en die geopend mogen blijven tijdens de
preventieve maatregelen die door de federale overheid zijn bevolen ter voorkoming van de verdere
verspreiding van Covid-19.
Artikel 3 – Voorrangsregeling
Aan alle handelszaken vermeld in artikel 2 wordt bevolen om het zorgpersoneel waaraan een
voorrangsbewijs werd toegekend op vertoon van dat voorrangsbewijs voorrang te verlenen bij de
toegang tot de publiek toegankelijke ruimtes van hun handelszaak.
Alle handelszaken vermeld in artikel 2, hun personeel en ook derden die zich in of rond deze
handelszaken bevinden wordt een verbod opgelegd om zorgpersoneel dat zich kenbaar maakt aan de
hand van het voorrangsbewijs op enigerlei wijze te verhinderen om bij voorrang toegang te nemen tot
de publiek toegankelijke ruimtes van de betrokken handelszaak.
Artikel 4 – Het voorrangsbewijs
Het voorrangsbewijs is bedoeld voor voorzorgverleners uit Kortenberg die in een Covid-19-unit van
een ziekenhuis werken en zorgverleners die alleenstaande ouders zijn en die kunnen aantonen dat ze
ten gevolge van de coronacrisis extra werkuren moeten presteren waardoor het voor hen veel
moeilijker is dan gewoonlijk om naar de winkel te gaan.
De voorrangsbewijzen worden verdeeld via ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, organisaties voor
thuisverpleging en thuiszorg en woonzorgcentra.
De handelszaken vermeld in artikel 2 kunnen aan het zorgpersoneel vragen om een identiteitsbewijs
te tonen.
Artikel 5 – Uitreiking, geldigheidsduur en intrekking
§1. Het voorrangsbewijs wordt uitgereikt door de burgemeester.
§2. Het voorrangsbewijs is geldig tijdens de volledige geldigheidsduur van onderhavige verordening.
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