
 

 

Uittreksel uit de notulen van de burgemeester 

Zitting van dinsdag 21 april 2020 

 

Besluit van de burgemeester met betrekking tot de heropening van de Doe het Zelf zaak van Multi Bazar, 
Brugsesteenweg 201 te 8740 Pittem - treffen van dringende maatregelen ter beperking van de verspreiding 
van het coronavirus Covid-19 . 
 

Aanleiding  

 
In vergadering  van 15 april 2020 van de Nationale Veiligheidsraad werd de opening van doe-het-zelfzaken en 
tuincentra besproken.  De bevestiging van de “heropening” van deze zaken werd opgenomen in het Ministerieel 
Besluit van 17 april 2020 (Belgisch Staatsblad 17.04.2020 – Ed.3 26891).  Daarin stond volgende besluit 
beschreven – artikel 1 § 1 : 
-de doe-het-zelfzaken met een algemeen assortiment die hoofdzakelijk bouwgereedschap en/of 
bouwmaterialen verkopen “ 
Op zaterdag 18 april 2020 opende de zaak Multi Bazar -  Brugsesteenweg 201 te  8740 Pittem-Egem hun doe-
het-zelfafdeling opnieuw voor hun klanten.  De nodige maatregelen werden genomen om zowel voor het 
personeel als voor de klanten een veilige winkelsfeer te creëren .  
Deze zaak bestaat uit twee afdelingen : een mix-assortiment gedeelte en een doe-het-zelf afdeling. Beide 
winkelgedeeltes werden van elkaar gescheiden waardoor de bezoekers enkel toegang konden krijgen via de 
doe-het-zelfafdeling. 
Op zondag 19 april kreeg de zaakvoerder de heer Dirk Moyaert van de burgemeester Ivan Delaere  het bericht 
dat zijn zaak opnieuw diende gesloten te worden gezien de zaak niet voldeed aan het inhoudelijke van het MB 
van 17 april 2020.  Dit bericht kwam er na telefonisch onderhoud met de heer gouverneur, die het standpunt 
van de federale minister toelichtte. 

 
Juridische grond 
 
Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, in het bijzonder artikel 133 en artikel 135 §2. 
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 63 en artikel 279§2. 
Het Ministerieel Besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 
te beperken van 18 maart 2020, gewijzigd bij Ministerieel Besluit van 23, 24 maart, 3 april 2020 en 17 april 
2020. 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de 
verspreiding van COVID-19 tegen te gaan; 
 
 

Context en argumentatie 
 
De zaakvoerder heeft deze beslissing uitgevoerd en de zaak werd opnieuw gesloten op maandag 19 april 2020. 
Echter kon de zaakvoerder zich niet akkoord verklaren met de genomen beslissing om te sluiten. 
Na overleg (telefonisch) met het kabinet van de heer gouverneur van West Vlaanderen werd beslist dat een 
mogelijke heropening van de zaak Multi Bazar kon gebeuren mits een besluit van de burgemeester.   
Een plaatsbezoek werd uitgevoerd op 21 april 2020 om 11 uur in aanwezigheid van de heren Dirk en Alexander 
Moyaert (namens Multi Bazazr), de heer Rik Braeckevelt – inspecteur van de wijkpolitie Pittem / politiezone 
regio Tielt en de heer burgemeester Ivan Delaere. 
Tijdens dit bezoek werd vastgesteld dat het aangeboden assortiment gelijkaardig is aan dat van de “BRICO 
zaken”, die als referentiepunt  worden gebruikt door de hogere overheid. 
Tijdens dit bezoek werd afgesproken dat er een nieuwe toegang wordt geopend waardoor de bezoekers niet 
meer via de hoofdingang van het bedrijf dienen te lopen (mix-zaak) maar rechtstreeks in de doe-het-zelfzaak 
binnen komen met duidelijke afscheiding van in- en  uitgang.  Tevens werd besproken dat er een 



eenrichtingswinkelroute wordt aangeduid zodat bezoekers elkaar niet kunnen kruisen in de winkelgangen.   
Deze route wordt door middel van pijlen aangeduid en zal ook opgevolgd worden door het personeel. 
De zaakvoerder garandeert dat het personeel en de bezoekers voldoende PBM’s (personeel) en 
ontsmettingsmiddelen (bezoekers) ter beschikking krijgen .  Winkelkarretjes zullen na ieder gebruik volledig  
ontsmet worden. 
Het aantal winkelkarren is gelimiteerd tot 1 per 50 vierkante meter. 
 

Besluit : 
 
Na plaatsbezoek op 21 april 2020 en de vaststelling van het assortiment dat aangeboden wordt door Multi Bazar 
– Brugsesteenweg 201 te  8740 Pittem-Egem besluit burgemeester Ivan Delaere dat : 
 
Artikel 1 
Multi Bazar – Brugsesteenweg 201 te 8740 Pittem – Egem -  meer bepaald  de doe-het-zelfafdeling -  opnieuw 
toegankelijk is voor bezoekers en dit vanaf woensdag 22 april 2020. Alle andere afdelingen blijven gesloten. 
 
Artikel 2 
Er een nieuw toegang wordt in gebruik genomen en  een duidelijke afscheiding  van in- en uitgang aanwezig is. 
Daarbij wordt de hoofdingang (mix-assortiment) niet langer gebruikt . 
 
Artikel 3 
Multi Bazar de nodige PBM’s en ontsmettingsmiddelen ter beschikking stelt  van enerzijds het personeel als 
anderzijds de bezoekers. 
 
Artikel 4 
De nodige maatregelen moeten getroffen worden om de regels van social distancing te respecteren, in het 
bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. 
 
Artikel 5 
Het aantal winkelkarren wordt gelimiteerd tot één per 50 vierkante meter 
 
Artikel 6 
Er dient een éénrichtingswinkelroute aangeduid te worden zodat bezoekers elkaar niet kunnen kruisen in de 
winkelgangen. 
 
Artikel 7 
Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de heer gouverneur van West Vlaanderen en de heer korpschef 
politiezone regio Tielt 
 
Besluit genomen te Pittem op 21 april 2020 
 
De burgemeester 
 
Ivan Delaere  
 
 
 
Medeondertekening volgens artikel  
279§2 van het decreet van 22/12/2017 
Over het lokaal bestuur 
 
Algemeen directeur 
 
Geert Mahieu 
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