
 

Uittreksel uit het notulenboek zitting van de burgemeester 

Zitting van dinsdag 20 oktober 2020 

 

 

Tijdelijke politieverordening van de burgemeester over lokale aanvullende maatregelen in functie 
van de bestrijding van de Covid-19 crisis 

 

Aanleiding en voorgeschiedenis 

Sinds maandag 19 oktober 2020 bevindt de gemeente Pittem zich in alarmfase 2. De coronacijfers in de 

gemeente blijven zorgwekkend snel stijgen. In de laatste week zijn er 35 besmettingen gekend terwijl er op 9 

oktober in Pittem slechts 3 besmettingen gekend waren.  In de laatste tien dagen zijn deze cijfers dus 

vertienvoudigd .Uit de lokale contactopsporing kan met zekerheid geconcludeerd worden dat het virus het 

lokale verenigingsleven is binnengedrongen. Er zijn ook besmettingen op verschillende scholen.  

Van het lokaal bestuur wordt verwacht dat er verder wordt gesensibiliseerd maar ook bijkomende maatregelen 

worden overwogen. 

Feiten, context en argumentatie 

Het daggemiddelde van de nieuwe besmettingen met het coronavirus COVID–19 in Pittem is over de voorbije 

vier dagen sterk gestegen tot alarmfase 2.  Lokale overheden hebben de mogelijkheid om in geval van een 

toename van de epidemie op hun grondgebied strengere en aanvullende maatregelen te nemen bij besluit van 

de burgemeester. Het risico voor de lokale volksgezondheid die het coronavirus COVID-19 mee zich meebrengt 

maakt lokale aanvullende maatregelen urgent en noodzakelijk. Er kan niet worden gewacht op de protocollen 

voor sport, jeugd en cultuur die deze week worden aangepast.  

Uit de lokale contactopsporing kan met zekerheid worden geconcludeerd  dat het virus het lokale 

verenigingsleven is binnengedrongen. Er zijn besmettingen op verschillende scholen en ook diverse 

verenigingen zijn getroffen.  

Het is van algemeen belang  dat er een coherentie  en daadkracht bestaat bij het nemen van maatregelen voor 

de handhaving van de lokale openbare orde, teneinde de efficiëntie ervan te maximaliseren. De huidige 

epidemiologische situatie vereist nog steeds een drastische beperking van de sociale contacten. Het is van 

belang dat het lokale verenigingsleven zo wordt gereorganiseerd en stil gelegd dat het risico op besmetting tot 

een minimum wordt beperkt op een zo kort mogelijke termijn.  

Het is bijgevolg noodzakelijk om bijzondere aandacht te besteden aan activiteiten die een aanzienlijk risico op 

verspreiding van het virus met zich meebrengen en om activiteiten te blijven verbieden die te nauwe contacten 

tussen individuen impliceren en/of een groot aantal personen samenbrengen.  

Bepaalde activiteiten  die het risico op besmetting kunnen verhogen, onder meer voor zover ze niet kunnen 

worden uitgeoefend met een masker op of voor zover ze eerder zullen leiden tot het aannemen van gedrag dat 

niet in overeenstemming is met de gouden regels, waaronder deze van de social distancing. Bijgevolg kunnen 

bepaalde bijeenkomsten in besloten of overdekte plaatsen, maar ook in open lucht, nog steeds een specifieke 

bedreiging vormen voor de volksgezondheid. 

De lokale gezondheidssituatie wordt op regelmatige basis geëvalueerd; de voorgestelde maatregelen worden 

slechts voor 2 weken opgelegd. Dit betekent dat striktere en soepeler maatregelen nadien niet zijn uitgesloten. 



De voorziene maatregelen zijn van dien aard om, enerzijds, het aantal acute besmettingen te verminderen en 

om, anderzijds, de lokale contact tracing te kunnen vergemakkelijken.  

Op basis van bovenvermelde argumenten beslist de burgemeester in overleg met de gouverneur dat ter 

vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID-19 pandemie volgende 

aanvullende lokale maatregelen worden genomen vanaf woensdag 21 oktober 2020 tot en met zondag 1 

november 2020: 

- alle evenementen op het grondgebied van de gemeente Pittem worden verboden;  

- alle sport-, jeugd- en socio-culturele activiteiten georganiseerd voor groepen worden verboden en dit voor 

groepen van meer dan vier personen.  Activiteiten in schoolverband zijn hiervan uitgesloten;  

- de sport-, jeugd en socio-culturele infrastructuur wordt gesloten voor activiteiten van de sport-, jeugd en 

socio-culturele verenigingen en particulieren. 

  

Bevoegdheid en juridische grond 

• de Nieuwe Gemeentewet, artikel 133, 134 en 135. Overeenkomstig artikel 134, § 1 van de Nieuwe 
Gemeentewet kan de burgemeester politieverordeningen maken in geval van oproer, kwaadwillige 
samenscholing, ernstige stoornis van de openbare orde of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij 
het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners. Deze verordening 
vervalt dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet wordt bekrachtigd. 
Overeenkomstig artikel 135, §2 Nieuwe Gemeentewet hebben de gemeenten ook tot taak het voorzien 
ten behoeve van de inwoners in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de 
veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen 

• het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, in het bijzonder artikel 63 van het Decreet Lokaal 
Bestuur dat bepaalt dat de burgemeester bevoegd is voor dringende politieverordeningen 

• de verklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie met betrekking tot de noodtoestand inzake de 
openbare gezondheid op internationaal niveau van 30 januari 2020; 

• de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, in het bijzonder op de artikelen 4 en 11 

• de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, met in het bijzonder artikel 187 

• het koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op 
het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de 
provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer 
op nationaal niveau vereisen, in het bijzonder artikel 28 

• het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken en laatst gewijzigd op 18 oktober 

• de Algemene Gemeentelijke Politieverordening Pittem van 26 juni 2017 

  

Besluit: 

Artikel 1  

De burgemeester beslist dat ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID-

19 pandemie volgende aanvullende lokale maatregelen worden genomen vanaf woensdag 21 oktober 2020 tot 

en met zondag 1 november 2020: 

- alle evenementen op het grondgebied van de gemeente Pittem worden verboden;  

- alle sport-, jeugd- en socio-culturele activiteiten georganiseerd voor groepen worden verboden en dit voor 

groepen van meer dan vier personen.  Activiteiten in schoolverband zijn hiervan uitgesloten;  



- de gemeentelijke sport-, jeugd en socio-culturele indoor infrastructuur wordt gesloten voor activiteiten van de 

sport-, jeugd-,  socio-culturele verenigingen en particulieren.  

Artikel 2 

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 . 

Artikel 3 

Deze beslissing is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt in werking vanaf de dag van bekendmaking ervan. 

Artikel 4 

De lokale politie en de gemeentelijke diensten zijn belast met het toezicht op de naleving van dit besluit.  

Artikel 5 

Dit besluit wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraad op de eerstvolgende zitting. 

Artikel 6 

Afschrift van onderhavig besluit zal voor kennisgeving worden overgemaakt aan: 

- de Griffie van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge 

- de Griffie van de Politierechtbank te Brugge. 

- de politie van PZ Regio Tielt. 

- toezichthoudende overheid 

- NCMM crisiscentrum 

 

Aldus vastgesteld op dinsdag 20 oktober 2020, 

Voor éénsluidend afschrift digitaal ondertekend, 

 

 

De Burgemeester, 

Ivan Delaere 

 Medeondertekening volgens artikel 279§2 

van het decreet van 22/12/2017 over het 

lokaal bestuur, 

Geert Mahieu 

Algemeen directeur 
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