Provincie
Oost-Vlaanderen

Arrondissement
Dendermonde

Gemeente
Berlare

Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad
Zitting van 10 mei 2021
Aanwezig:
Karel De Gucht, voorzitter;
Katja Gabriëls, burgemeester;
Steven Vandersnickt, An Van Driessche, Carine Meyers, Van Boven Urbain, schepenen;
Gunther Cooreman, schepen van rechtswege;
Francky Verhofstadt, Wim Arbijn, Marleen Zaman, Steven Baeyens, Kim Haentjens,
Marc Van Driessche, Wettinck Denny, Poppe Yves, Van Cauteren Lieve, Van de Velde Bert,
Callaert Gino, D'heer Hilde, De Backer Ruben, Verdonck Wim, Jan Van Hee, Christiaan Heekhaut,
raadsleden;
Hilde Van der Jeugt, algemeen directeur
Verontschuldigd:
Afwezig:
Openbare zitting
15.

Bekrachtigen burgemeestersbesluit tot een verbod op het plaatsvinden van markten
en evenementen van 7/04/2021 tot 25/04/2021

DE RAAD,
•
•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22/12/2017;
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 26/03/2021 houdende wijzigingen aan het Ministerieel Besluit
van 28/10/2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus .COVID19 te beperken, zoals laatst gewijzigd tot op heden;
Overwegende de huidige context van de Covid 19-pandemie 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 nieuwe lockdown te
helpen vermijden;
Overwegende dat het, na intern overleg met de coronacel, noodzakelijk wordt geacht om markten,
met inbegrip van de brocante- en rommelmarkten, op openbaar en privaat domein te verbieden
van 7/04/2021 tot en met 25/04/2021. Hierbij is coronacel van mening dat het overlegcomité van
24 maart 2021 een onderscheid maakt tussen pleziermarkten en winkelmarkten, waarbij
winkelmarkten worden toegelaten en pleziermarkten worden verboden;
Overwegende dat in de gemeente Berlare enkel de wekelijkse zondagsmarkt doorgaat, die vooral
voorbijgangers, toeristen en bezoekers aan het D_onkmeer aantrekt, waarbij coronacel van mening
is dat het meer een pleziermarkt dan een winkelmarkt betreft.
Overwegende dat het, na intern overleg met de coronacel, noodzakelijk wordt geacht om alle
evenementen op het grondgebied van Berlare, zowel op openbaar als op privaat domein, te
verbieden van 7/04/2021 tot en met 25/04/2021;
·
Dit gaat concreet om de activiteiten opgelijst in artikel 8 §4 en §5 van het Ministerieel Besluit van
28/07/2020;
Overwegende dat er een uitzondering gemaakt wordt voor sportwedstrijden in regulier
competitieverband mits naleving van de sectorspecifieke veiligheidsprotocollen en mits er geen
publiek aanwezig is;

•
•

Overwegende het burgemeestersbesluit van 7/04/2021 genomen bij hoogdringendheid dat dient
bekrachtigd te worden tijdens een eerstvolgende gemeenteraad.
Gehoord de toelichting zoals opgenomen in het zittingsverslag.

BESLUIT:

Unaniem

ART.1
Het burgemeestersbesluit van 7/04/2021, genomen bij hoogdringendheid, te bekrachtigen.

ART. 2
Alle markten, met inbegrip van de brocante- en rommelmarkten, op openbaar en privaat domein
worden verboden vanaf 7/04/2021 tot en met 25/04/2021.

ART. 3
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 7/04/2021 tot en met 25/04/2021.
Er wordt een uitzondering gemaakt voor:
sportwedstrijden in regulier competitieverband mits naleving van de sectorspecifieke
veiligheidsprotocollen en mits er geen publiek aanwezig is;

ART.4
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@oostvlaa nderen. be.

ART. 5
Dit besluit wordt bekendgemaakt bij aanplakking en volgens de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
Bepaalt dat van dit besluit melding zal worden gegeven conform de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
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