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Politieverordening tot extra maatregelen in het kader van de
bestrijding van het Covid-19 virus

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Jos Plessers, Waarnemend burgemeester

Beschrijving
Aanleiding en context
De uitzonderlijke omstandigheden ten gevolge van de coronacrisis vragen om een pragmatische
aanpak. Gezien de huidige veiligheidsmaatregelen en het stijgend aantal coronabesmettingen, is
het aangewezen bijkomende beschermingsmaatregelen te nemen met ingang van 01 augustus 2020
tot en met 31 augustus 2020:
 uitbaters van horecazaken op grondgebied van Bocholt worden verplicht hun terrassen op die
manier op te stellen, in te richten en te organiseren, dat de algemene
beschermingsmaatregelen in het kader van de bestrijding van het Covid-19 virus maximaal
gerespecteerd worden.
 alle publiek toegankelijke evenementen of evenementen op openbaar domein, inclusief
kermissen, buurtfeesten, speelstraten, garageverkopen, etc. te annuleren en te verbieden.
 Iedere inwoner ouder dan 12 jaar wordt geacht steeds een mondmasker bij zich te dragen.
De lokale veiligheidscel van de gemeente heeft in zitting van 28 juli 2020 haar advies omtrent de
modaliteiten hiervan gegeven.
In die context worden aanvullend op de bepalingen van het ministerieel besluit van 28 juli 2020,
bijkomende richtlijnen vastgelegd.

Argumentatie
Het huidige coronavirus en bijhorende crisis maken ontegensprekelijk een gevaarlijke situatie uit die
bijkomende maatregelen en huidige politieverordening verantwoorden.
Er moeten dringend maatregelen genomen worden om de verdere verspreiding van het Covid-19 virus
tegen te gaan in het kader van de bescherming van de openbare gezondheid.
Bijeenkomsten in besloten of overdekte plaatsen en ook in open lucht vormen een specifieke
bedreiging voor de volksgezondheid.
Deze maatregelen zijn noodzakelijk om te vermijden dat de gezondheidszorg onder zodanige druk
komt te staan, dat de algemene zorgverlening volledig in het gedrang komt.
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De federale maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli 2020 zijn van kracht
tot eind augustus 2020, maken deel uit van de federale exit-strategie en kunnen verlengd worden.
Het ministerieel besluit van 28 juli 2020 bepaalt in artikel 3, 8° lid dat gemeenten zelf de voorschriften
waarop terrassen en openbare ruimten georganiseerd moeten worden, dienen vast te leggen.
Om duidelijkheid te scheppen en om de gevolgen van de verplichtingen omtrent de opstelling,
inrichting en organisatie van terrassen van de horeca met respect voor de maatregelen in het kader
van de bestrijding van het Covid-19 virus vast te stellen, is het nodig om dringend een beslissing te
nemen.
De opdracht van de gemeenten bestaat in 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. Deze bevoegdheid heeft met name betrekking op het
handhaven van de openbare gezondheid.
De burgemeester is van oordeel dat hij, gezien de hoogdringendheid van de situatie om maatregelen
te nemen om de verdere verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan, het advies van de
gemeenteraad niet kan afwachten.
Dit besluit moet door de gemeenteraad worden bevestigd op de eerstvolgende vergadering, op straffe
van verval.
Juridische grond
Overeenkomstig artikel 134 §1 van de nieuwe gemeentewet, kan de burgemeester in geval van
oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene
gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de
inwoners, kan de burgemeester politieverordeningen maken. Die verordeningen vervallen dadelijk
indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd.
Overeenkomstig artikel 135, §2, 5° lid, van de nieuwe gemeentewet, wordt het nemen van passende
maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën, epizoötieën, te voorkomen en het
verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden, toevertrouwd aan de waakzaamheid en het
gezag van de gemeenten.
Overeenkomstig artikel 63 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 is de burgemeester
bevoegd voor de uitvoering van de wetten, de decreten en de uitvoeringsbesluiten van de federale
overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander orgaan
van de gemeente is opgedragen.
Het ministerieel besluit van 28 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni
2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken,
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 juli 2020.
De algemene richtlijnen voor de heropstart van de horeca (https://heropstarthoreca.be/algemenerichtlijnen/).
Het GAS-reglement, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2019.

Administratieve afhandeling
Krijgen een afschrift van dit besluit:
 Directie Federale Taken, Toezicht en Bezwaren, Universiteitslaan 1 , 3500 Hasselt
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De griffie van de politierechtbank, R.A.C., Dieplaan 14, 3600 Genk
De correctionele griffie te Tongeren, Piepelpoel 10, 3700 Tongeren
Politiezone Carma
De preventieadviseur
De burgemeester
De plaatselijke horeca-uitbaters

De verordening moet door de eerstvolgende gemeenteraad bekrachtigd worden.
Het reglement zal bekend gemaakt worden op de gemeentelijke website (conform artikel 287 van het
Decreet Lokaal Bestuur).

Besluit
Artikel 1
De bepalingen in onderhavige verordening zijn van toepassing met ingang van 1 augustus 2020 tot en
met 31 augustus 2020.

Artikel 2
Aanvullend op de bepalingen vastgelegd in artikel 3 van het ministerieel besluit van 28 juli 2020, zijn
bijkomende richtlijnen met betrekking tot de opstelling, inrichting en organisatie van terrassen
geldend voor iedere horecazaak op grondgebied van Bocholt:
1. De terrassen worden afgebakend met lint, nadars, bakken of ieder ander materiaal waardoor
een duidelijke afscheiding gemaakt wordt met de omgeving;
2. De terrassen hebben slechts één in- en uitgang waarbij middelen voor handontsmetting ter
beschikking gesteld worden;
3. De terrassen zijn slechts toegankelijk via deze centrale ingang onder begeleiding van de
terrasuitbater en/of een van zijn medewerkers.
Uitbaters van horecazaken worden maximaal geïnformeerd over en gefaciliteerd bij de toepassing van
te nemen maatregelen om zich in orde te stellen met onderhavige verordening.

Artikel 3
Alle publiek toegankelijke evenementen of evenementen op openbaar domein, inclusief kermissen,
buurtfeesten, speelstraten, garageverkopen, etc. worden geannuleerd en verboden.
Evenementen waarvoor reeds een (voorlopige) goedkeuring afgeleverd werd, worden alsnog
geannuleerd en de organisator wordt hiervan in kennis gesteld.

Artikel 4
Iedereen ouder dan 12 jaar wordt geacht steeds een mondmasker bij zich te dragen op grondgebied
van Bocholt en conform de bepalingen in artikel 12 van het ministerieel besluit van 28 juli 2020, te
dragen op plaatsen waar dit verplicht is.

Artikel 5
Inbreuken worden beboet conform het GAS-reglement.
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Burgemeester

Waarnemend burgemeester
Jos Plessers
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