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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 

ZITTING VAN 25 JUNI 2020 

Aanwezig:   Desloovere Koen, Voorzitter; 
   Vander Meeren Luc, Burgemeester; 

Nachtegaele Veerle, Van Tieghem Maarten, Van den Dorpe Isabelle,  
Fonteyne Kurt, Schepenen; 
Dhondt Willy, Van Der Straeten Nicole, Van Driessche Gert,  
Van Cauwenberghe Olivier, Vermeulen Sandy, Steenmans Marcel,  
Van De Populiere Marleen, Maes Rosette, De Donder Sven, De Wulf Nico, 
Baert Leen; Raadsleden; 

   Buysschaert An, Algemeen Directeur.  
Verontschuldigd: - 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

DAGORDE: Algemeen bestuur. Veiligheid. Tijdelijke politieverordening veiligheid Ronde 
van Vlaanderen. 

De Gemeenteraad, 

Gelet op de wet betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de open-
bare weg, gecoördineerd door het KB van 16 maart 1968; 

Gelet op het KB van 28 juni 2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de alle-
terreinwedstrijden; 

Gelet op de omzendbrief OOP 45 ter begeleiding van het KB van 28 juni 2019 tot reglemen-
tering van de wielerwedstrijden en van de alle-terreinwedstrijden;  

Gelet op het KB van 10 augustus 1998 art. 7 § 2, 1° houdende de oprichting van de Commis-
sies voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 6 april 2020 betreffende de bestrijding van de niet-
naleving van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te be-
perken door de invoering van gemeentelijke administratieve sancties; 

Gelet op de Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en 
bijhorende Koninklijke besluiten tot uitvoering van deze Wet; 

Gelet op de omzendbrief 22 juli 2014 waarbij uitleg verschaft wordt bij deze regelgeving 
aangaande de gemeentelijke administratieve sancties;  

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 119, 119bis en art. 135 § 2; 
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Gelet op artikel 21 en 22 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen; 

Gelet op de omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van arti-
kel 119bis van de nieuwe gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepa-
lingen; 

Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017; 

Gelet op het Bestuursdecreet van 7 december 2018;  

Overwegende dat de gemeenteraad kan voorzien in een politieverordening waarin de over-
tredingen zijn opgenomen die hij strafbaar wenst te houden op het grondgebied van de gemeen-
te; 

Overwegende dat artikel 2, §1, van de wet van 24 juni 2013 betreffende gemeentelijke admi-
nistratieve sancties aan de gemeenteraad de keuzevrijheid laat politiestraffen of administratieve 
sancties te bepalen voor overtredingen van zijn reglementen of verordeningen; 

Gelet op het KB van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsitua-
ties 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; 

Gelet op het KB van 18 mei 2020 tot vaststelling van het nationaal noodplan betreffende de 
aanpak van een terroristische gijzelneming of terroristische aanslag; 

Gelet op het MB van 5 juni 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 
maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 
te beperken; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en 
interventieplannen; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30 maart 2009 betreffende de disciplines; 

Gelet op de ministeriële omzendbrief OOP 41 van 31 maart 2014 van de minister van Binnen-
landse Zaken houdende gecoördineerde algemene onderrichtingen inzake ordehandhaving; 

Overwegend dat op zondag 18 oktober 2020 de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor 
dames elite” en “Ronde van Vlaanderen voor heren elite" het grondgebied van onze gemeente 
doorkruist; 

Overwegend dat de doortocht van deze wielerwedstrijd traditioneel een enorme volkstoe-
loop met zich meebrengt, vooral bij de start, aankomst, en langs hellingen en kasseistroken; 

Overwegend dat dit in de context van een pandemie niet aangewezen is;   

Overwegend dat er in normale omstandigheden tal van commerciële activiteiten en evene-
menten langsheen de reisweg van de wielerwedstrijd worden georganiseerd die supporters naar 
deze zones aantrekken; 
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Overwegend dat een aantal bijkomende maatregelen zich opdringen om zowel de veiligheid 
van de toeschouwers en deelnemers te kunnen waarborgen en om het normaal verloop van de 
wedstrijd te kunnen garanderen; 

Overwegend dat die vooral gericht zijn op het bewaren van de social distancing tussen ren-
ners en supporters enerzijds en onderling tussen de supporters anderzijds; 

Overwegend dat volgens het Decreet Lokaal Bestuur (art. 23) punten die niet op de agenda 
van de gemeenteraad voorkomen, niet behandeld kunnen worden tenzij in spoedeisende gevallen; 
dat tot spoedbehandeling alleen kan worden besloten door ten minste twee derde van de aanwe-
zige leden; 

Overwegend dat de aanvragen voor de organisatie van de Ronde van Vlaanderen op 16 juni 
2020 ingediend werden bij de gemeente; dat het bestuur de modeldocumenten voor de tijdelijke 
politieverordening pas ontvangen heeft op 24 juni 2020; dat de eerstvolgende gemeenteraadszit-
ting na juni pas op 24 september 2020 zal doorgaan, zijnde slechts drie weken voor de Ronde van 
Vlaanderen plaatsvindt; dat het ten zeerste aangeraden is om daarvoor reeds een kader te hebben 
om de nodige (veiligheids)maatregelen op te baseren; dat het bijgevolg aangewezen is om dit 
punt als spoedeisend te behandelen; 

Overwegend dat de gemeenteraad ter zitting met algemeenheid van stemmen besluit om 
dit punt wegens het spoedeisend karakter ervan op te nemen op de agenda; 

BESLUIT: met algemeenheid van stemmen 

Art.1. Om de Ronde van Vlaanderen 2020 beheersbaar te houden kan de burgemeester op basis 
van een risicoanalyse, rekening houdend met de verwachte volkstoeloop op bepaalde plaat-
sen en de aard van het terrein, op voorhand een gebied als veiligheidszone definiëren, ten 
einde de openbare rust, veiligheid en gezondheid beter te kunnen beheersen. 

Een veiligheidszone is een duidelijk afgebakend gebied waar bijkomende veiligheidsmaatre-
gelen noodzakelijk zijn omwille van het aantal mensen, de beperkte mobiliteit, de beschikba-
re ruimte …  

Art.2. Het organiseren van evenementen of bijkomende commerciële activiteiten is verboden in 
de veiligheidszone. 

Art.3. De burgemeester kan op basis van een risicoanalyse de toegang tot bepaalde zones langs 
het parcours verbieden voor het publiek of het aantal mensen beperken, wanneer de gel-
dende regels inzake social distancing niet gegarandeerd kunnen worden. 

Art.4. In het kader van de bestrijding van het coronavirus covid 19 zijn de normen bepaald in het 
Ministerieel Besluit van 23 maart en zijn latere aanpassingen, de leidraad om concrete be-
schermingsmaatregelen af te toetsen.  

De generieke gidsen en protocollen voor sportmanifestaties, horeca en evenementen zijn 
van toepassing. 
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Daarnaast en onverminderd zijn algemene bevoegdheid in het kader van de openbare orde, 
hanteert de burgemeester als normatief kader: 

- het ‘Algemeen politiereglement politiezone Vlaamse Ardennen betreffende het 
vaststellen van overtredingen die in aanmerking komen voor een administratieve 
sanctie’ van 25 juni 2015, 

- het ‘Aanvullend politiereglement houdende vaststelling van de minimumnormen in-
zake brandpreventie met betrekking tot publiektoegankelijke inrichtingen’ van 26 
november 2009, 

- de Richtlijnen ter bescherming tegen brand- en paniekrisico's in instellingen van tij-
delijke aard’ en ‘Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties 
met gas en/of elektriciteit en bij het gebruik van occasionele installaties voorzien 
van een fotovoltaïsch zonne-energiesysteem’ van 29 maart 2012, 

- de besluiten van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 betreffende het maximaal 
geluidsniveau van muziek in inrichtingen, 

- minimumnormen voor medische inzet op basis van 'Prima'. 

Art.5. Overtredingen op de bepalingen van artikel 2 en 3 van deze verordening zullen worden be-
straft met een administratieve geldboete van maximum 350 euro.  

Art.6. Deze verordening wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in het Bestuursdecreet. 

Namens de Gemeenteraad, 
 

De Algemeen Directeur,  De Voorzitter, 
get. Buysschaert An. get. Desloovere Koen. 

Voor eensluidend afschrift, 
 

De Algemeen Directeur,  De Voorzitter, 

Buysschaert An. Desloovere Koen. 


