Besluiten van de burgemeester van 29 oktober 2020
BEKNOPTE BESLUITENLIJST

1.

Integrale veiligheid - verstrenging coronamaatregelen

De burgemeester,
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40-41;
Gelet op de nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikelen 133, 2° lid en 135, §2, 5°;
Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
Gelet op artikel 27 van het ministerieel besluit dat bepaalt dat de bevoegde lokale overheden
aanvullende preventieve maatregelen kunnen nemen en dat de burgemeester dit doet in overleg
met de gouverneur;
Overwegende dat de lokale overheid de opdracht heeft gekregen om gepaste maatregelen te
nemen om de heropflakkering van het coronavirus COVID-19 af te remmen;
Overwegende dat het aangewezen is om extra maatregelen te nemen gezien het aantal
besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens die verband houden met het coronavirus COVID19 sinds enkele week een stijgende trend kent en het aantal nieuwe besmettingen de laatste 7
dagen in Ninove fors gestegen is;
Overwegende dat het virus over het ganse Belgische grondgebied hevig circuleert;
Overwegende dat een tweede besmettingsgolf een feit is met gemiddeld 12500 besmettingen per
dag in België;
Overwegende dat gebleken is dat de meeste besmettingen plaats vinden in familiaal verband en
tijdens het uitoefenen van sport- en vrijetijdsactiviteiten;
Overwegende dat de laatste weken ook gebleken is dat besmettingen bij kinderen onder de 12 jaar
sterk toeneemt;
Overwegende dat we, bijkomend op de maatregelen genomen door de hogere overheden, ter
preventie alle activiteiten voor -12 jarigen 2 weken willen stop zetten;
Overwegende dat we opmerken dat er bij de stationsomgeving veel jongeren samen komen en er
een onduidelijke afbakening is van de zone waar het mondmasker verplicht is;
Overwegende dat de politie aangeeft dat deze onduidelijkheid hun taak vermoeilijkt;
Gelet op het advies van het covid-19 team:
- De besmettingen in de leeftijdscategorie -12 jaar mogen zeker niet geminimaliseerd
worden en vormen een risico,
- Het verbieden van alle sport- en jeugdactiviteit heeft een impact op het welzijn van het
kind en dat is ook een risico dat niet geminimaliseerd mag worden,

-

Gezien de richtlijnen van de hogere overheden en specialisten adviseert het covid-19 team
om lokaal niet te verstrengen;

Overwegende dat we noodopvang gaan voorzien waar indien nodig kinderen naartoe kunnen indien
de huiselijke situatie dit nodig maakt;
Gelet op het positief advies van Carina Van Cauter, gouverneur van Oost-Vlaanderen;
Gelet op het positief advies van Dr. Naïma Hammami, hoofd infectieziekten Agentschap Zorg en
Gezondheid oftewel de Vlaamse gezondheidsinspecteur;
Gelet op het positief advies van het college van burgemeester en schepenen;
Besluit:
Artikel 1
Alle sport- en jeugdactiviteiten, zowel in- als outdoor, voor kinderen onder de 12 jaar worden niet
toegelaten op Ninoofs grondgebied vanaf 30 oktober 2020 tem 15 november 2020.
Artikel 2
Het dragen van een mondmasker wordt vanaf 13 november 2020 bijkomend verplicht voor
iedereen in de ruime stationsomgeving station Ninove en dit elke dag en van 0u tot 24u.
De ruime stationsomgeving wordt gedefinieerd met de volgende straten:
Stationsstraat en Astridlaan vanaf kruispunt Stationsstraat - Dreefstraat tot het kruispunt
Astridlaan - Moeder Tiburcestraat.
Artikel 3
De ruime stationsomgeving wordt visueel afgebakend met signalisatie en aangekondigd via de
gebruikelijke kanalen.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking op 30 oktober 2020.
Artikel 6
Deze beslissing wordt ter bevestiging voorgelegd aan de eerstvolgende vergadering van de
gemeenteraad, meer bepaald de zitting van 23 november 2020.
Artikel 7
Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de provinciegouverneur, de Vlaamse
gezondheidsinspecteur en aan de lokale politie.
Artikel 8
Tegen de beslissing van de burgemeester kan, krachtens artikel 19 van de gecoördineerde wetten
op de Raad van State, een beroep ingesteld worden tot nietigverklaring bij de afdeling
administratie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 in 1040 Brussel. Dit beroep tot
nietigverklaring kan voorafgegaan worden door een beroep tot schorsing. Het beroep tot
nietigverklaring en/of het beroep tot schorsing worden ingediend binnen een termijn van zestig
dagen vanaf de dag dat het besluit werd betekend. Het beroep wordt ingediend door een
gedagtekend verzoekschrift dat door u of door uw advocaat moet ondertekend worden.

