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POLITIEVERORDENING VAN DE BURGEMEESTER
12 maart 2020
tot het verbieden van openbare evenementen
en andere gerechtvaardigde maatregelen
in de strijd tegen het Corona-virus (Covid 19)

De gemeente;
De burgemeester,
Gelet op artikel 134, Ş1 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;
Gelet op het advies van 10 maart 2020 van de 'Risk Assessment Group' waarin wetenschappelijke
gebaseerde aanbevelingen worden geformuleerd;
Gelet op het advies van de federale regering van 10 maart 2020 om, als gevolg van deze criteria,
indoor evenementen van meer dan 1000 personen te verbieden;
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;
Overwegende 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 gezondheidszorg onder
zodanig zware druk komt te staan, dat de algemene zorgverlening volledig in het gedrang komt;
Overwegende dat de burgemeester gezien de hoogdringendheid van de situatie [het aantal
besmettingen stijgt dagelijks aanzienlijk en maatregelen om de verspreiding van het virus zijn
noodzakelijk en dringend] van oordeel is dat hij het advies van de gemeenteraad niet kan afwachten;
Overwegende dat als gevolg daarvan fysiek contact tussen mensen moet vermeden worden, sociale
afstand is de enige manier om besmetting te voorkomen;
Overwegende dat dit besluit door de gemeenteraad moet worden bevestigd op de eerstvolgende
vergadering, op straffe van verval;
Om die redenen,

Besluit

Art. 1
om olie publiek toegankelijke evenementen, die binnen en buiten doorgaan op het grondgebied van
de gemeente Stabroek, vanaf heden tot en met 31 maart 2020 te verbieden.
Art. 2
om de accommodaties van het gemeentebestuur Stabroek te sluiten voor alle sportbeoefening in
groep, dit behoudens schoolactiviteiten.
Art. 3
Dit besluit wordt bekendgemaakt via de website van de gemeente, sociale media en lichtkranten, en
via berichten via mail aan de organisatoren van de evenementen en de gebruikers van de
sportaccommodaties van de gemeente.
Art. 4
Deze politieverordening zal onverwijld worden voorgelegd aan de gemeenteraad die ze dient te
bevestigen;
Art. 5
Overeenkomstig artikelen 14 en 19, 2e lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan
tegen deze beslissing een beroep tot opschorting en nietigverklaring worden ingesteld bij de Raad van
State, wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven
vormen, overschrijding of afwending van macht, binnen zestig dagen vanaf de kennisgeving of
bekendmaking. Dit beroep kan worden ingesteld door middel van een aangetekend verzoekschrift dat
is ondertekend door de partij of door een advocaat die is ingeschreven op de tabel van de Orde van
Advocaten.
Opgemaakt te Stabroek op 12 maart 2020
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De burgemeester
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De algemeen directeur

