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Tijdelijke politieverordening van de burgemeester - extra maatregelen tegen de verspreiding
van het Covid-19 virus (Coronavirus)- het opschorten van alle buitenschoolse activiteiten voor
kinderen en jongeren van 0 tot en met 18 jaar, dit tijdens de periode van maandag 29 maart
2021 tot en met maandag 05 april 2021.
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch :
Het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals het werd gewijzigd op 01 november 2020, 28
november 2020, 11 december 2020, 19 december 2020, 20 december 2020, 21 december 2020, 24
december 2020, 12 januari 2021, 14 januari 2021, 26 januari 2021, 6 februari 2021, 6 maart 2021 en
20 maart 2021.
De epidemiologische situatie is nog steeds ongunstig. In Wervik is de situatie zelfs in die mate
ongunstig dat er zich extra maatregelen opdringen, nog bovenop de maatregelen die op woensdag 24
maart jl. werden afgekondigd door het overlegcomité en die nog dienen gepubliceerd te worden via
een ministerieel besluit, wellicht nog op vrijdag 26 maart 2021.
De besmettingscijfers in Wervik zijn de volgende :
In de afgelopen zeven dagen (periode van 18 maart tot en met 24 maart 2021) waren er al naar
gelang de bronnen 101 besmettingen (Controletoren van de Zorgatlas) en 91 besmettingen (W13).
We gaan er van uit dat de cijfers van de Controletoren correct zijn, aangezien W13 geen testen
meerekent die werden afgenomen in Ieper (buiten de eerstelijnszone van Kortrijk).
De incidentie (aantal gevallen in de laatste zeven dagen per 100.000 inwoners) bedraagt 507,7.
Vanaf 20,01 wordt er gesproken over een overschrijding van de risicogrens.
Wervik bevindt zich in alertniveau 3.
Indicatoren voor alertniveau :
Incidentie : 508
Dagen met stijging : 4
Dagen sinds 0 : 25
Rangorde van Wervik :
Op basis van incidentie staat Wervik vandaag op plaats 9 van alle steden en gemeenten in
Vlaanderen.
Op basis van alterniveau en de overschrijding hiervan staat Wervik vandaag op plaats 5 van alle
steden en gemeente in Vlaanderen.

Het grootste risico in Wervik : Het grootste aantal besmettingen voor Wervik situeert zich in de
leeftijdsgroepen van 0 tot 9 jaar en van 10 tot 19 jaar, dit voor ruim 40 % van het totaal van de
besmettingen in deze stad.
Het is aangewezen om de activiteiten die zich richten tot dergelijke jongeren op te schorten voor de
periode van maandag 29 maart 2021 tot en met maandag 5 april 2021, in de hoop dat dit kan
bijdragen tot het afremmen van de besmettingscijfers en een veilige opstart van de jeugdactiviteiten
tijdens de Paasvakantie.
Overeenkomstig de artikelen 133 en 135 van de nieuwe gemeentewet wordt aan de burgemeester en
de gemeente in het algemeen de bevoegdheid en de rechtsgrond verleend om bijkomende
maatregelen te nemen.
Overeenkomstig artikel 134 § 1 van de Nieuwe Gemeentewet, kan de burgemeester
politieverordeningen maken in geval van oproer, kwaadwillige samenkomsten, ernstige stoornis van
de openbare orde of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of
schade zou kunnen opleveren voor de inwoners. Deze verordening vervalt dadelijk, indien zij door
gemeenteraad in de eerstvolgende vergadering niet wordt bekrachtigd.
Overeenkomstig artikel 63 van het Decreet over het Lokaal Bestuur is de burgemeester bevoegd voor
dringende politieverordeningen.
Onderhavige politieverordening is hoogdringend en moet zonder uitstel worden genomen naar de
komende week toe (periode tot en met Paasmaandag 5 april 2021).
De verdere verspreiding van het virus moet vermeden worden.
De burgemeester is van oordeel dat hij een beslissing van de gemeenteraad niet kan afwachten.
Deze verordening moet worden bekrachtigd op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad
dit op straffe van verval.
De crisiscel van de stad Wervik, samengekomen op vrijdag 26 maart, heeft de voorgelegde
voorstellen besproken en heeft zich hiermee unaniem akkoord verklaard.
De regionale gezondheidsinspecteur heeft het volgende advies geformuleerd :
• Wervik heeft momenteel een alertniveau 3 in onze controletoren met een 7-daagse incidentie
van 507,7/100.00. Gedurende de laatste week zijn er 96 nieuwe gevallen gemeld. Daarvan
waren er maar liefst 36 gevallen onder de 20 jaar (bijna 40 % dus).
• In dit kader kunnen de voorgelegde maatregelen – het tijdelijk verbod op buitenschoolse
activiteiten
(sport,
jeugd
en
cultuur)
in
georganiseerd
verband
–
epidemiologisch/infectiologisch nuttig zijn.
Gezien sport en andere activiteiten georganiseerd in groepsverband goed zijn voor het
mentale en fysieke welzijn van de kinderen en jongeren, hopen we met u dat deze
maatregelen snel zullen kunnen teruggeschroefd worden tot de bestaande richtlijnen van
zodra de epidemiologische situatie dit opnieuw toelaat.
Uiteraard is bij alle activiteiten dan het strikt naleven van de hygiënische maatregelen, met
ook het dragen van een mondneusmasker voor de +12 jarigen als het geldende protocol dit
aangeeft, zeker aan te bevelen en wordt daar best goed op toegezien.
BESLUIT :
Artikel 1 :

De burgemeester beslist dat ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van
de COVID-19 pandemie :
Alle buitenschoolse activiteiten (sport, jeugd en cultuur) worden opgeschort vanaf maandag 29 maart
2021 tot en met maandag 05 april 2021 (paasmaandag). Activiteiten kunnen dus pas opnieuw
aanvatten vanaf dinsdag 06 april 2021. Op paasmaandag starten geen sportkampen en is er ook
geen personeel aanwezig in de sportzalen van de stad Wervik voor toezicht en controle.
Er kan/mag gedurende deze periode dus geen georganiseerd vrijetijdsaanbod voorzien worden door
verenigingen en andere actoren :
• Geen sportlessen en geen trainingen door sportverenigingen
• Geen lessen binnen het deeltijds kunstonderwijs, muziekacademie en academie voor beeld
en woord
• Geen activiteiten van jeugdbewegingen
• Geen georganiseerde activiteiten van culturele verenigingen.
Deze regeling is niet van toepassing op :
• Het aanbod van het jeugdwelzijnswerk ( = voor kwetsbare jeugd).
• Niet-georganiseerde vrijetijdsbesteding. Bij het uitoefenen van deze activiteiten moeten
uiteraard de federale sanitaire maatregelen en het samenscholingsverbod strikt opgevolgd
worden.
Artikel 2 :
De burgemeester als officier van de bestuurlijke politie en als hoofd van de lokale politiediensten is
belast met de uitvoering van onderhavig besluit en oefent hierop het toezicht en de handhaving uit of
doet dit uitvoeren.
Artikel 3:
De inbreuken op dit besluit kunnen worden beteugeld met de straffen bepaald door artikel 187 van de
wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
Artikel 4 :
Dit besluit gaat in op 29 maart 2021 en loopt tot en met 5 april 2021. Het zal ter bekrachtiging worden
voorgelegd aan de gemeenteraad in de volgende zitting.
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