Stad Ninove
Besluit burgemeester van 28

1.

juli 2020

Extra maatregelen naar aanleiding van stijgend aantal besmettingen

De burgemeester
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikelen 133, 2e lid en 135, $2, 5o;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63;
Gelet op het Ministerieel besluit van

28 juli 2020, artikel

72, go dat in voege gaat op 29

juli

2O2O;

Gelet op de burgemeestersbesluiten van 15 juli 2020 waarin beslist werd om mondmaskers te
verplichten op de wekelijkse dinsdagsmarkt en in publiek toegankelijke stadsgebouwen vanaf de
leeftijd van 12 jaar en van 25 juli 2020 waarin de algemene mondmaskerplicht werd besloten
vanaf de leeftijd van 12 jaar;
Gelet op de FAQ van het crisiscentrum;
Overwegende dat in Bélgië het coronavirus opnieuw in opmars is en de besmettingsgraad in Ninove

stijgt;
Overwegende dat om de verspreiding van het virus tegen te gaan er extra bijkomende

maatrêgelen moeten genomen worden;
Overwegende dat in uitzonderlijke, hoogdringende omstandigheden, zoals de coronacrisis, kan de

burgemeester omwille van de openbare gezondheid politieverordeningen nemen in plaats van de
gemeenteraad en dat deze verordening vervalt wanneer die niet op de eerstvolgende vergadering
van de gemeenteraad wordt bekrachtigd;
Overwegende dat de burgemeester volgende maatregelen wil nemen:

-

Alle publieke evenementen, eetfestijnen, kermissen, ... op het grondgebied van Ninove
worden verboden en dit tot 6 september 2020
Alle sportwedstrijden op het grondgebied van Ninove mogen enkel doorgaan zonder publiek
Strengere maatregelen betreffende de markt met name extra controle door een externe
bewakingsfirma, geen drank of eten nuttigen in de marktzone en een rokersverbod in de
marktzone;

Gelet op de positieve adviezen van het college van burgemeester en schepenen;
Overwegende dat de burgemeester reeds telefonisch contact opnam met de waarnemend

gouverneur Dhr. Didier Detollenaere en positief advies kreeg;
Overwegende dat de burgemeester reeds telefonisch contact opnam met Dr, Naïma Hammami,
hoofd infectieziekten Agentschap Zorg en Gezondheid oftewel de Vlaamse gezondheidsinspecteur
een positief advies kreeg;
Overwegende dat we per publiek evenement het risico ingeschat hebben en we vaststellen dat het
onmogelijk is om de controle en handhaving op evenementen voldoende te kunnen garanderen
zodat elk publiek evenement ten allen tijde coronaproof kan doorgaan en hierdoor een verhoogd
risico is;
Overwegende dat de burger vraagt naar duidelijke richtlijnen en een krachtdadig bestuur;
Overwegende dat er nood is aan duidelijkheid om zo op een goede en eenduidige manierte kunnen
sensibiliseren en handhaven;

Overwegende dat er breed zal gecommuniceerd worden over deze beslissing via sociale media,
lichtkranten, banners aan de belangrijkste in- en uitgangen van Ninove en door het bedelen van
een brief aan de inwoners van Ninove;

Besluit

Artikel

1

Alle publÍeke evenementen, eetfestijnen (uitgezonderd afhalingen en leveringen), kermissefl, ... oP
grondgebied van Ninove worden verboden vanaf 29 juli 2020 tot 6 september 2020.

Artikel

2

Alle sportwedstrijden mogen doorgaan maar zonder publiek.

Artikel 3
Strengere maatregelen voor de dinsdagsmarkt namelijk extra controle door een externe
bewakingsfirma, geen drank of eten nuttigen in de marktzone en een rokersverbod in de
marktzone.
Artikel 4
Deze beslissing wordt ter bevestiging voorgelegd aan de eerstvolgende vergadering van het college
van burgemeester en schepenen, meer bepaald op dinsdag 28 juli 2020.

Artikel 3
Een afschrift van dit besluit zal worden overgemaakt aan de provinciegouverneur/ de Vlaamse
gezondheidsinspecteur en aan de lokale politie.

Artikel

4

,

Tegen de beslissing van de burgemeester kan, krachtens artikel 19 van de gecoórdineerde 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 zijn.

De algemeen directeur,

Baele Bart

De burg

Tania De Jonge

