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BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN HAMME VAN 29/10/2020
CORONACRISIS - TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING VAN 29 OKTOBER 2020 – OPSCHORTING VAN
SPORT-, JEUGD- EN CULTUURWERKINGEN EN –ACTIVITEITEN VOOR -12-JARIGEN - MONDNEUSMASKERPLICHT
De burgemeester,
REGELGEVING:









Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 135 §2:
“De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede
politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare
wegen en plaatsen en in openbare gebouwen. Meer bepaald, en voor zover de aangelegenheid
niet buiten de bevoegdheid van de gemeenten is gehouden, worden de volgende zaken van
politie aan de waakzaamheid en het gezag van de gemeenten toevertrouwd:… .
5° het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën en
epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden;”
Ministerieel besluit van 28 oktober houdende dringende maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus COVID-19 te beperken.
Artikel 133, 2de alinea van de Nieuwe Gemeentewet en artikel 63 van het Decreet Lokaal Bestuur
over de bevoegdheid van de burgemeester voor de uitvoering van de politiewetten,
politiedecreten, politieverordeningen, politiereglementen en politiebesluiten, voor de
bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente.
Artikel 133, 2de alinea en artikel 135 §2, 5° van de Nieuwe Gemeentewet over de uitvoerende
politiebevoegdheden van de burgemeester en de bevoegdheid van de burgemeester om
politiebesluiten op te maken.
De protocollen bepaald door de bevoegde ministers in overleg met de betrokken sectoren, in het
bijzonder het protocol voor het jeugdwerk, sportsector en cultuursector.
Politiebesluit van 20 oktober 2020 betreffende de aanvullende maatregelen in de strijd tegen
het COVID-19 virus houdende de mondmaskerplicht.

OVERWEGINGEN:





De nationale tendens is een sterke stijging van het aantal besmettingen met het coronavirus
COVID-19.
Op het grondgebied van de gemeente Hamme wordt eveneens een stijgende evolutie van het
aantal besmettingen vastgesteld. De evolutie van de pandemie in de gemeente maakt een
bijkomende verscherping van de maatregelen noodzakelijk.
Het virus circuleert in alle leeftijdscategorieën.
Door de beslissing van de Vlaamse Regering om de herfstvakantie te verlengen, wordt een rem
gezet op wat tot nu toe als essentiële contacten tussen kinderen en jongeren werd aanzien.
Contacten tussen -12-jarigen tijdens de verlengde vakantieperiode dreigen echter het beoogde
positieve effect op de volksgezondheid van deze laatste teniet te doen. De gemeentelijke
veiligheidscel besliste daarom in haar samenkomst van 28 oktober 2020 om ook niet-essentiële
contacten voor -12-jarigen tijdelijk in te dijken en zo de impact van de verlengde herfstvakantie
te versterken.
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De medische discipline in de gemeentelijke veiligheidscel adviseert bijkomende maatregelen te
nemen en buitenschoolse activiteiten voor -12-jarigen tijdelijk op te schorten naar analogie met
het besluit van 27 oktober van de Vlaamse Regering voor +12-jarigen.
De lokale veiligheidscel heeft daarom beslist alle sport, jeugd en cultuurwerkingen en –
activiteiten op het grondgebied van Hamme stil te leggen tot en met 19 november.
In haar communicatie van 27 oktober 2020 legt de Vlaamse Regering nog bijkomende
maatregelen op in de strijd tegen het COVID 19-virus.
De gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen gaat akkoord met de visie van de lokale
veiligheidscel.
Om de naleving van de politiebesluiten te verzekeren, kan de burgemeester rechtstreekse
dwangmiddelen aanwenden en kan hij beroep doen op de lokale politie en de federale politie.

BESLUIT:
Artikel 1: In de communicatie van de Vlaamse regering van 27 oktober 2020 en volgens het Ministerieel
Besluit van 28 oktober 2020 worden alle georganiseerde vrijetijdsbestedingen boven 12 jaar verboden.
Ook alle indooractiviteiten worden verboden, net als alle evenementen. Dat betekent concreet:
 Zowel cultuuractiviteiten in de professionele sector als socio-culturele activiteiten worden
stopgezet.
 Alle sportactiviteiten boven 12 jaar zijn verboden, met uitzondering van niet-professionele
sportbeoefening outdoor, individueel of met maximaal 4 personen, volgens de regels voor
samenscholingen.
 Alle jeugdactiviteiten boven 12 jaar zijn verboden.
Artikel 2: In aanvulling op het Ministerieel besluit van 28 oktober houdende dringende maatregelen om
de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, worden op het grondgebied van Hamme alle
sport-, jeugd- en cultuurwerkingen en –activiteiten voor -12-jarigen opgeschort vanaf donderdag 29
oktober 2020 t.e.m. 19 november 2020. Ook voor de -12-jarigen geldt de uitzondering voor
sportbeoefening outdoor, individueel of met maximaal 4 personen, volgens de regels voor
samenscholingen.
Artikel 3: Naast de in het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 bepaalde omstandigheden, geldt de
mond-neusmaskerplicht in Hamme ook:
 op de wekelijkse zaterdagmarkt
 in een straal van 100m rond de schoolin- en uitgangen, uitgezonderd schoolvakanties
Artikel 4: Dit besluit treedt in werking vanaf 29 oktober 2020.
Artikel 5: Dit burgemeestersbesluit heft volgende besluiten op:
 het besluit van 5 juni 2020 betreffende de heropening van de horeca-aangelegenheden, inkijk en
uitbreiding terrasactiviteiten
 het besluit van 9 juli 2020 betreffende de heropening van de horeca-aangelegenheden, inkijk en
uitbreiding terrasactiviteiten, evenementen
 het besluit van 29 oktober 2020 betreffende de maatregelen op het grondgebied van de
gemeente Hamme tegen het coronavirus
Artikel 6: Inbreuken op artikel 2 en artikel 3 zullen bestraft worden overeenkomstig art. 187 van de wet
van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
Artikel 7: De lokale politie en de federale politie zijn belast met het toezicht op de naleving van dit besluit.
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Artikel 8: Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60) dagen na
ontvangst, 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.

Gedaan te Hamme op 29/10/2020

André Reuse
algemeen directeur

Herman Vijt
burgemeester

