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Zitting van 17 april 2020

Politieverordening van de burgemeester met maatregelen om de verspreiding van het
Coronavirus te bestrijden.
De burgemeester,
Gelet op artikel 134, § 1 van de nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de verdere verspreiding van het Covid-19 virus binnen Europa en België;
Gelet op de introductie van “social distancing”’-maatregelen die door alle supranationale
gezondheidsorganisaties ondersteund worden en in alle landen genomen worden;
Overwegende dat de Nationale Veiligheidsraad op woensdag 15 april 2020 besliste om de geldende
maatregelen en richtlijnen in de strijd tegen de verdere verspreiding van het coronavirus te verlengen
tot 03 mei 2020 en dat daarnaast meteen ook alle massa-evenementen tot en met 31 augustus 2020
verboden werden.
Overwegende dat de opdracht van de gemeenten bestaat in 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; dat deze bevoegdheid met name
betrekking heeft op het handhaven van de openbare gezondheid;
Overwegend dat er dringend maatregelen moeten worden genomen om de verdere verspreiding van
het Covid-19 virus tegen te gaan in het kader van de bescherming van de openbare gezondheid;
Overwegende dat deze maatregelen noodzakelijk zijn om te vermijden dat de gezondheidzorg onder
zodanig zware druk komt te staan, dat de algemene zorgverlening volledig in het gedrang komt;
Overwegende de verklaring van de WHO omtrent de karakteristieken van het coronavirus COVID-19,
in het bijzonder met betrekking tot de besmettelijkheid en het sterfterisico;
7Overwegende de kwalificatie van het coronavirus COVID-19 als een pandemie door de WHO op 11
maart 2020;
Overwegende de urgentie en het risico voor de volksgezondheid die het coronavirus COVID-19 met
zich meebrengt voor de Belgische bevolking;
Overwegende dat het coronavirus COVID-19 een infectieziekte is die meestal de longen en
luchtwegen treft;

Overwegende dat het coranavirus COVID-19 zich via de lucht lijkt over te dragen van mens op mens;
dat de overdracht van de ziekte lijkt plaats te vinden via alle mogelijke emissies via de mond en de
neus;
Overwegende dat, gezien wat voorafgaat, de bijeenkomsten in besloten of overdekte plaatsen, maar
ook in open lucht, een specifieke bedreiging vormen voor de volksgezondheid;
Overwegende dat diverse aangekondigde grote, middelgrote en kleinere activiteiten zich voordoen in
onze centra, die beperkt zijn qua grootte, waardoor een te grote concentratie van mensen op beperkte
oppervlakten zich dreigt voor te doen;
Overwegende dat eenzelfde redenering a fortiori geldt voor activiteiten binnen de stedelijke
infrastructuur;
Overwegende dat de burgemeester, gezien de hoogdringendheid van de situatie van oordeel is dat hij
het advies van de gemeenteraad niet kan afwachten;
Overwegende dat de burgemeester van oordeel is dat het met het oog op een optimale bescherming
van de openbare gezondheid aangewezen is dat er op lokaal vlak een duidelijke beslissing genomen
wordt inzake alle evenementen op het grondgebied van de stad Wervik, zowel in de stedelijke
infrastructuur als op het openbaar domein;
Overwegende dat dit besluit door de gemeenteraad moet worden bevestigd op de eerstvolgende
vergadering, op straffe van verval;;
Om die redenen;
BESLUIT :
Artikel 1 :
Alle massa-evenementen op het grondgebied van de stad Wervik worden tot en met 31 augustus
2020 verboden.
Artikel 2 :
In het verlengde van de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad wordt beslist om :
 Alle eigen stedelijke evenementen en activiteiten te annuleren tot en met 31 augustus 2020.
 Geen evenementen meer toe te staan in stedelijke infrastructuur of op openbaar domein tot
en met 31 augustus 2020.
Artikel 3 :
De concrete organisatie en logistieke/financiële steun van het lokaal bestuur valt weg voor alle
evenementen en activiteiten tot en met 31 augustus 2020.
Artikel 4 :
Voor alle activiteiten die binnen de reguliere werking van sport-, jeugd- of andere verenigingen op
stedelijke infrastructuur plaats vinden én voor sport-, jeugd- en vakantiekampen en de
speelpleinwerking worden de federale richtlijnen afgewacht, vooraleer er eventueel maatregelen
genomen worden.

Artikel 5 :
Deze beslissing wordt bekendgemaakt via de website van de stad Wervik.
overgemaakt aan betrokken stadsdiensten, organisatoren en de lokale pers.

Ze wordt ook

Artikel 6 :
Deze politieverordening zal onverwijld worden voorgelegd aan de gemeenteraad die ze dient te
bevestigen.
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