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Burgemeester GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 25 oktober 2021

Stafdienst - Secretariaat

1 2021_BURG_00015 Politieverordening tot extra maatregelen in het kader van de 
bestrijding van het Covid-19 virus - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Stijn Van Baelen, Burgemeester

Beschrijving
Aanleiding en context
Op 25 oktober 2021 vond  een overleg van de lokale veiligheidscel van Bocholt plaats. 
De evolutie van de cijfers van Zorgatlas Vlaanderen geeft aan dat in Bocholt van 17 oktober 2021 tot 
24 oktober 2021 het aantal besmettingen van 18 naar 69 besmettingen gestegen is, wat globaal 
neerkomt op 10-tal bijkomende besmettingen per dag. De besmettingen worden verspreid 
waargenomen, er is geen sprake van clusterbesmettingen.  
Gezien de huidige veiligheidsmaatregelen en de evolutie van het aantal corona-besmettingen, is het 
aangewezen bijkomende maatregelen te nemen en het gebruik van een mondmasker opnieuw 
verplicht te maken in alle gemeentelijke gebouwen en de buitenschoolse kinderopvang. 

Argumentatie
De lokale veiligheidscel van Bocholt heeft in overleg met de directies van de lagere scholen en het 
woonzorgcentrum de Voorzienigheid de situatie geëvalueerd. Er zijn overal maatregelen genomen om 
verdere besmettingen in te dijken, doch er is nood aan duidelijke richtlijnen.
Op basis van het veiligheidsoverleg zijn we genoodzaakt om vanaf 26 oktober 2021 volgende 
beschermingsmaatregelen verplichtend op te leggen voor wat betreft de gemeentelijke gebouwen, 
inclusief buitenschoolse kinderopvang (BKOD): 

 mondmaskerplicht in alle gemeentelijke gebouwen en BKOD (vanaf het 5de leerjaar)
 ontsmetten van handen met ontsmettingsgel
 afstand van 1,5 meter respecteren
 mondmaskerplicht op de tribunes van gemeentelijke gebouwen bij indoor sportactiviteiten

Onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Covid-19 besmettingen en de verder te nemen 
beslissingen en adviezen van de federale veiligheidscel/ministerieel overleg, worden thans al 
navolgende richtlijnen uitgevaardigd en wordt er met aandrang aan de organisaties en deelnemers 
verzocht deze op te volgen:

 Buitenevenementen: afstand van 1,5 m respecteren, indien de afstand vanaf 1,5 m niet 
gewaarborgd kan worden, is het dragen van het mondmasker stellig aanbevolen;

 Binnenactiviteiten: dit zijn onder andere sportwedstrijden, culturele evenementen, vertrek en 
aankomst in een gebouw of tent bij buitenactiviteiten en alle activiteiten die binnen plaats 
vinden: 

o toegang mits Covid safe ticket (behalve kinderen onder de 12 jaar)     
o ontsmettende handgel gebruiken    
o advies om mondmasker te dragen
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Hiermee wil men een belangrijk signaal geven tot algemene verhoging van de waakzaamheid en het 
opnemen van verantwoordelijkheid ten opzichte van zichzelf en anderen.
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 27 september 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 
oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te 
beperk, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 september 2021.
Het GAS-reglement, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 december 2019. 

Administratieve afhandeling
Ontvangen een afschrift van dit besluit:

 Directie Federale Taken, Toezicht en Bezwaren, Universiteitslaan 1 , 3500 Hasselt
 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 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
Met ingang van 26 oktober 2021 en tot nader order zijn volgende beschermingsmaatregelen verplicht 
voor wat betreft de gemeentelijke gebouwen, inclusief buitenschoolse kinderopvang (BKOD): 

 mondmaskerplicht in gemeentelijke gebouwen en BKOD (vanaf het 5de leerjaar)
 ontsmetten van handen met ontsmettingsgel
 afstand van 1,5 meter respecteren
 mondmaskerplicht op de tribunes van gemeentelijke gebouwen bij indoor sportactiviteiten

Artikel 2
Navolgende richtlijnen worden uitgevaardigd en er wordt met aandrang aan de organisaties en 
deelnemers verzocht deze op te volgen:
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 Buitenevenementen: afstand van 1,5 m respecteren, indien de afstand vanaf 1,5 m niet 
gewaarborgd kan worden, is het dragen van het mondmasker stellig aanbevolen

 Binnenactiviteiten: dit zijn onder andere sportwedstrijden, culturele evenementen, vertrek en 
aankomst in een gebouw of tent bij buitenactiviteiten en alle activiteiten die binnen plaats 
vinden: 

o toegang mits Covid Safe Ticket (behalve kinderen onder de 12 jaar)     
o ontsmettende handgel gebruiken    
o advies om mondmasker te dragen, niet alleen in de gangen maar ook op de tribune

Artikel 3
Inbreuken worden beboet conform het GAS-reglement. 

Aldus beslist in bovenvermelde zitting
Namens De Burgemeester

Burgemeester 
Stijn Van Baelen
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