Bekendmakingen beslissingen Burgemeester van 24/08/2020 cf. art. 286
van het decreet lokaal bestuur
Opheffen burgemeestersbesluit betreffende het verplicht dragen van een mondmasker
rond het Donkmeer
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;
 Gelet op het burgemeestersbesluit van 5/08/2020 betreffende het invoeren van een
mondmaskerverplichting rond het Donkmeer;
 Overwegende dat het toeristisch hoogseizoen ten einde loopt. Daardoor kan de verplichte zone
niet langer als drukke plaats gezien worden;
 Overwegende dat Berlare nog steeds onder de drempelwaarden zit en dat hierom extra
maatregelen, bovenop de federale, op dit ogenblik niet vereist zijn;
 Overwegende dat de waarden nauwlettend in het oog worden gehouden;
 Overwegende de federale verplichting om een mondmasker te dragen in alle openbare gebouwen,
markten, enz… ;
 Overwegende de aanbeveling van de Nationale Veiligheidsraad om steeds een mondmasker op zak
te hebben.
BESLUIT:
ARTIKEL 1
Het burgemeestersbesluit van 5 augustus 2020 betreffende een mondmaskerverplichting voor wie zich
op het openbaar domein bevindt tussen het rondpunt aan de Klappel en de Waterleliestraat, in de
Brielstraat, op het Alfred Nelenpad en op het provinciaal domein Nieuwdonk op te heffen.
ART. 2
Deze beslissing treedt in werking vanaf maandag 24 augustus 2020.
ART. 3
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. 4
Dit besluit zal bij hoogdringendheid worden bekrachtigd tijdens een eerstvolgende gemeenteraad.
ART. 5
Dit besluit wordt bekendgemaakt bij aanplakking en volgens de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.
Opheffen van het burgemeestersbesluit betreffende verbod op het plaatsvinden van
markten en evenementen van 1 tot en met 31 augustus 2020
De burgemeester,
 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 24/07/2020 en 28/07/2020 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;
 Gelet op het burgemeestersbesluit betreffende het verbod op het plaatsvinden van markten en
evenementen van 1 tot en met 31 augustus 2020;
 Overwegende dat de Vlaamse minister van Cultuur het opnieuw laten doorgaan van evenementen,
onder voorwaarden, promoot;
 Overwegende dat de Nationale Veiligheidsraad dit wordt bevestigd door het aantal bezoekers op
evenementen te verhogen;
 Overwegende dat door de opheffing van de beslissing duidelijk is dat er geen verlenging van het
verbod zal zijn in september;
 Overwegende dat dit de organisatoren tijd geeft om zich voor te bereiden;
 Overwegende dat de voorafgaandelijke goedkeuring van de veiligheidsvoorschriften evenwel van
toepassing blijft.
BESLUIT:
ARTIKEL 1
Het burgemeestersbesluit betreffende het verbod op het plaatsvinden van markten en evenementen
van 1 tot en met 31 augustus 2020 op te heffen.
ART. 2
Deze beslissing treedt in werking vanaf maandag 24 augustus 2020.
ART. 3
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;
ART. 4
Dit besluit bij hoogdringendheid zal worden bekrachtigd tijdens een eerstvolgende gemeenteraad.
ART. 5
Dit besluit wordt bekendgemaakt bij aanplakking en volgens de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.

