
Politieverordening van de burgemeester van 13 augustus 2020 betreffende aanvullende
lokale maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

DE GEM EENÏE WILLEBROEK,

DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE WILLEBROEK,

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni1988, artikelen L33, !3491 en L35 g2, 5";

Gelet op het Deireet over het lokaal bestuur van 22 december 2OL7, artikel 63;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals laatst gewijzigd bij ministerieel
besluit van 28 juli 2020, inzonderheid artikel 10 en artik el 23;

Gelet op het ministerieel schrijven van 24 juli 2020 van de Minister van Veiligheid en
Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel, inzake het beheer van de federale fase
en de uitvoering van lokale maatregelen;

Gelet op de politieverordening van de gouverneur van Antwerpen van 29 juli 2020 en latere
wijzigingen betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-
19;

Gelet op de algemene bestuurlijke politieverordening van de gemeente Willebroek, artikel
216 e.v.;

Overwegende dat België sinds begin maart 2020 wordt geconfronteerd met een exponentiële
evolutie van het aantal besmettingen met het coronavirus covlD-19;

Overwegende dat het coronavirus COVID-19 zich via de lucht overdraagt van mens op mens,
dat de overdracht van de ziekte lijkt plaats te vinden via alle mogelijke emissies via de mond
en neus. Het coronavirus COVID-19 komt via druppeltjes terecht in de lucht, op voorwerpen
en op oppervlakken en wie deze druppeltjes inademt of via de handen in de mond, neus of
ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus;

Overwegende de karakteristieken van het coronavirus COVID-1g, in het bijzonder met
betrekking tot de besmettelijkheid, het sterfterisico en het aantal gevallen die werden
gedetecteerd;

Overwegende dat met het oog op de bescherming van de volksgezondheid bij verschillende
opeenvolgende ministeriele besluiten een aantal dringende maatregelen werden genomen
om de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken ter bescherming van
de openbare gezondheid;

Overwegende dat het gemiddeld dagelijkse aantal besmettingen en nieuwe
ziekenhuisopnames en overlijdéns ten gevolge van het coronavirus COVID-1.9 vervolgens
gestaag afnamen, waardoor de maatregelen voor het hele land verder werden versoepeld;

Overwegende dat het aantal besmettingen met het coronavirus COVID-19 in de provincie
Antwerpen nog steeds groot blijft;



Overwegende dat naar aanleiding van deze exponentiële stijging van het aantal besmettingen
in de provincie Antwerpen en met het oog op het indijken van de verdere toename ervan, de

gouverneur van Antwerpen, bovenop de federale maatregelen een aantal bijkomende
maatregelen afkondigde die opgenomen werden in de politieverordening van de gouverneur

van 29 juli 2020 betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus
covtD-19;

Overwegende dat naar aanleiding van een eerste evaluatie op 05 augustus van de

politieverordening van de gouverneur van 29 juli 2020 betreffende aanvullende maatregelen

in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 de gouverneur van Antwerpen de
politieverordening van de gouverneur van 29 juli 2020 betreffende aanvullende maatregelen

in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 een eerste keer bijstuurde;

Overwegende dat, door de voortdurende dagelijkse evaluatie en de verbeterde
contactopsporing en communicatie-uitwisseling hierover, er inmiddels heel wat meer
informatie, meer kennis, meer gegevens en cijfers beschikbaar zijn die het toelaten
maatregelen meer op maat en fijnmaziger te beslissen;

Overwegende dat de gouverneur van Antwerpen, op L2 augustus 2020 een nieuwe
politieverordening betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus
COVID-19 besliste, deze maatregelen meer op maat en fijnmaziger zijn;

Overwegende dat gemeenten en steden deze maatregelen overeenkomstig artikel 23 van het
ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van

28 juli z}2},verder kunnen verfijnen en verstrengen;

Overwegende dat ik als burgemeester wettelijk verplicht ben om alle dringende en

noodzakelijke maatregelen te nemen om de openbare gezondheid in het algemeen, en de
gezondheid van de bezoekers en inwoners van Willebroek in het bijzonder, op een adequate

manier te vrijwaren; l

Overwegende dat ik als burgemeester, door de voortdurende dagelijkse evaluatie en de

verbeterde contactopsporing en communicatie-uitwisseling hierover, inmiddels ook over heel

wat meer informatie, meer kennis, meer gegevens en cijfers beschik die het me toelaten ook
als burgemeester maatregelen meer op maat en fijnmaziger te beslissen;

Overwegende dat de maatregelen opgenomen in mijn verordening van 29 juli 2O2O

betreffende aanvullende lokale maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-

L9 niet langer vereist zijn om de gezondheid van de bezoekers en de inwoners van Willebroek
op een adequate manier te vrijwaren;

Overwegende dat ieder uitstel van het nemen van deze maatregelen voor de inwoners en

bezoekers van de gemeente Willebroek zou inhoudend dat ze onnodig zouden worden
geconfronteerd met strenge maatregelen die niet langer aangewezen zijn door de verbeterde
kennis en inzichten . en de bijeenkomst van de gemeenteraad derhalve niet kan worden
afgewacht;



Overwegende dat de maatregelen opgenomen in deze vèrordening moeten worden samen
gelezen met de bepalingen opgenomen in het ministerieel besluit van 30 juni houdende
dringende maatregelen om de verspreiding van het corona Covid-19 virus te beperken, zoals
gewijzigd bij ministerieel besluit van 10 juli 2020, 24 juli 2020, 28 juli 2O2O en latere
wijzigingen;

Overwegende dat de maatregelen in deze verordening moeten worden samen gelezen met
de bepalingen opgenomen in de politieverordening van de gouverneur van Antwerpen van 12

augustus 2020 betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-

19;

Overwegende de evaluatievergadering van de gemeentelijke crisiscel COVID-19 van 13

augustus 2020.

Besluit

Artikel 1. Huidige politieverordening heft mijn politieverordening van2gjuli 2020 betreffende
aanvullende lokale maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op.

Artikel 2. Dezeverordening is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt in werking vanaf de dag van
bekendmaking ervan.

Artikel 3. Deze verordening zal worden bekend gemaakt via de gemeentelijke website.

Artikel 4. Deze verordening zal onverwijld worden voorgelegd aan de gerneenteraad ter
bekrachtiging op haar eerstvolgende vergadering en wordt ter kennisgeving overgemaakt aan

de gouverneur van Antwerpen en de bevoegde overheden van de gefedereerde entiteiten.

Artikel 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 ://eproad mi n. raadvst-consetat.be.
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