Bekendmakingen beslissingen Burgemeester van 08/08/2020 cf. art. 286
van het decreet lokaal bestuur
Coronacrisis: beslissen om bij hoogdringendheid het provinciaal domein Nieuwdonk te
sluiten als maatregel om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
De burgemeester,
 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 133;
 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, 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 van 24 juni 1988, 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 artikel 13 en van 28/07/2020 artikel 12 9°
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 dat het gemiddelde dagelijkse aantal nieuwe besmettingen en overlijdens die
verband houden met het coronavirus COVID-19 de voorbije periode opnieuw steeg; dat het virus
evenwel niet verdwenen is van het Belgische grondgebied en blijft circuleren; dat een tweede
besmettingsgolf tot dusver niet kan worden uitgesloten;
 Overwegende de huidige context van de Covid 19-epidemie en de ernstige signalen rond de
heropflakkering van het virus;
 Overwegende dat de hittegolf veel volk naar het provinciaal domein Nieuwdonk brengt;
 Overwegende dat op het provinciaal domein Nieuwdonk de social distancing, de belangrijkste en
prioritaire preventiemaatregel om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, niet
meer kan worden gegarandeerd;
 Overwegende dat de maximumcapaciteit van 2000 bezoekers reeds 2 dagen overschreden is,
vandaag op 8/08/2020 zelfs met 50%;
 Overwegende dat de preventiemaatregelen, zoals de verplichting om een mondmasker te dragen,
nauwelijks wordt gerespecteerd;
 Overwegende dat onze eigen politiezone Berlare/Zele gedurende 2 dagen alle beschikbare ploegen
heeft ingezet;
 Overwegende dat ze op vrijdag bijstand kregen van de zone Dendermonde en op zondag van de
federale politiediensten;
 Overwegende dat zelfs dan de handhaving zeer moeilijk is, ook gelet op de specificiteit van het
terrein;
 Overwegende dat dit een ernstig gevaar inhoudt voor de verspreiding van COVID-19 en bijgevolg
voor de openbare gezondheid;
 Overwegende dat het lokaal bestuur zijn verantwoordelijkheid neemt om een tweede lockdown te
helpen vermijden;
 Overwegende dat op advies van de lokale politie Berlare/Zele en na overleg met de waarnemende
provinciegouverneur de heer De Tollenaere het noodzakelijk wordt geacht om het domein
Nieuwdonk tijdelijk te sluiten.

BESLUIT:
ARTIKEL 1
Om in het licht van de COIVD-19 pandemie en de vrijwaring van de openbare veiligheid en
gezondheid het provinciaal domein Nieuwdonk volledig te sluiten met ingang van zondag 9 augustus
2020 om 0 uur tot en met donderdag 13 augustus 2020 om 24 uur.
ART. 2
Inbreuken op dit besluit worden overeenkomstig art. 22 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken,
zoals gewijzigd bij ministeriële besluiten van 10 juli 2020, 24 juli 2020, 28 juli 2020 en eventuele
latere wijzigingen, beteugeld met de straffen bepaald door artikel 187 van de wet van 15 mei 2007
betreffende de civiele veiligheid.
ART. 3
Deze beslissing is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt in werking vanaf zondag 9 augustus 2020 om 0
uur.
ART. 4
De lokale politie is belast met het toezicht op de naleving van dit besluit.
ART. 5
Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60) dagen na ontvangst,
een verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de
Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via
http://eproadmin.raadvst-consetat.be
ART. 6
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;
- de Nievdonckse Watersportvereniging (admin@nwv-nd.be).
ART. 7
Dit besluit zal bij hoogdringendheid worden bekrachtigd tijdens een eerstvolgende gemeenteraad.
ART. 8
Dit besluit wordt bekendgemaakt bij aanplakking en volgens de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.

