Bekendmakingen beslissingen Burgemeester van 31/07/2020 cf. art. 286
van het decreet lokaal bestuur
Coronacrisis: verbod op het plaatsvinden van markten evenementen van 1 tot en met 31
augustus 2020
De burgemeester,
 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 133
 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 134 §1 dat de burgemeester de mogelijkheid biedt om in
uitzonderlijke gevallen dringende politieverordeningen te maken, die evenwel later door de
gemeenteraad moeten worden bekrachtigd;
 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 135 §2 dat stelt dat gemeenten de taak hebben te
voorzien, ten behoeven van de inwoners, in een goede politie, met name de zindelijkheid, de
gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen;
 Gelet op het Ministerieel Besluit van 24/07/2020 en 28/07/2020 houdende wijzigingen aan het
Ministerieel Besluit van 30/6/2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken, zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Overwegende de huidige context van de Covid 19-epidemie en de ernstige signalen rond de
heropflakkering van het virus die volgens experten voornamelijk het gevolg zijn van te ruime
ontmoetingskansen;
 Overwegende dat het geringste uitstel van de maatregel tot het verbod van evenementen voor een
breed publiek een ernstig gevaar inhoudt voor de verspreiding van COVID-19 en bijgevolg voor de
openbare gezondheid, zodat dit ernstige schade kan veroorzaken voor de bevolking;
 Overwegende dat het lokaal bestuur zijn verantwoordelijkheid neemt om een tweede lockdown te
helpen vermijden;
 Overwegende, na intern overleg met de coronacel en het college van burgemeester en schepenen,
dat het noodzakelijk wordt geacht om markten, met inbegrip van de brocante- en rommelmarkten,
op openbaar en privaat domein te verbieden van 1 augustus tot en met 31 augustus 2020. De
voorwaarden tot het houden van dergelijke markten zijn intussen opnieuw verstrengd
(bijvoorbeeld de verplichting om alleen te winkelen) en de handhaving is niet realiseerbaar;
 Overwegende, na intern overleg met de coronacel en het college van burgemeester en schepenen,
dat het noodzakelijk wordt geacht om alle evenementen op het grondgebied van Berlare, zowel op
openbaar als op privaat domein, te verbieden van 1 augustus tot en met 31 augustus 2020;
Dit gaat concreet om de activiteiten opgelijst in artikel 8 §4 en §5 van het Ministerieel Besluit van
28/07/2020 die het artikel 11 van het Ministerieel Besluit van 30/6/2020 vervangen;
 Er wordt een uitzondering gemaakt voor sportwedstrijden in regulier competitieverband mits
naleving van de sectorspecifieke veiligheidsprotocollen en mits er geen publiek aanwezig is;
 Er wordt een tweede uitzondering voorzien voor de voorstellingenreeks ‘Donkse Donderdagen’ op
6, 13, 20 en 27 augustus 2020. Deze vinden plaats in eigen beheer en op een afgescheiden
terrein, weg van de openbare weg. De vijf edities in juli 2020 zijn volgens de regels en zonder
incidenten verlopen. Het gaat om optredens beperkt in tijd waarna publiekswissels plaatsvinden.
BESLUIT:
ARTIKEL 1
Alle markten, met inbegrip van de brocante- en rommelmarkten, op openbaar en privaat domein
worden verboden vanaf 1 tot en met 31 augustus 2020.

ART. 2
Alle evenementen, zoals voorzien in artikel 8 §4 en §5 van het Ministerieel Besluit van 28/07/2020, op
het grondgebied van de gemeente Berlare worden verboden vanaf 1 tot en met 31 augustus 2020.
Er wordt een uitzondering gemaakt voor:
- sportwedstrijden in regulier competitieverband mits naleving van de sectorspecifieke
veiligheidsprotocollen en mits er geen publiek aanwezig is;
- de voorstellingenreeks ‘Donkse Donderdagen’ op 6, 13, 20 en 27 augustus 2020.
ART. 3
Afschrift van dit besluit wordt voor nuttig gevolg overgemaakt aan:
- de waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen;
- Politiezone Berlare-Zele;
- Hulpverleningszone Oost;
- de procureur des konings;
- de sanctionerende ambtenaren;
- de provincie Oost-Vlaanderen: david.beirens@oost-vlaanderen.be; luc.taragola@oostvlaanderen.be;
ART. 4
Dit besluit bij hoogdringendheid zal worden bekrachtigd tijdens een eerstvolgende gemeenteraad.
ART. 5
Dit besluit wordt bekendgemaakt bij aanplakking en volgens de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.

