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BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER 

29 DECEMBER 2020 
 

 070.Lokale maatregelen ter bestrijding van Covid-19  

Motivering 

Aanleiding 

Sinds 13 maart 2020 is de federale fase van het rampenplan afgekondigd in kader van het 
coronavirus COVID-19. De federale overheid nam verregaande maatregelen om de verspreiding 
van het virus te beperken. Sinds mei 2020 werden deze maatregelen gaandeweg versoepeld. Sinds 
juli  is er een nieuwe opflakkering in de besmettingsgraad in heel het land en in specifieke regio’s.  
In september 2020 kenden de besmettingscijfers opnieuw een sterke stijging. Om een antwoord te 
kunnen bieden op de regionale verschillen krijgen de lokale besturen de mogelijkheid om in te 
grijpen op gemeentelijk niveau. De burgemeester vaardigde op 23 november 2020 een besluit uit 
dat van kracht was tot en met 31 december 2020. 

Argumentatie 

Het aantal besmettingen met het coronavirus COVID-19 kent een fluctuerend verloop. Een tweede  
besmettingsgolf diende zich aan sinds half juli 2020 en nam in omvang toe sinds september. De 
lokale besmettingscijfers worden sinds het begin van de coronacrisis nauwlettend opgevolgd. Ook 
in Denderleeuw was er de afgelopen weken een sterke stijging van het aantal besmettingen, die 
sinds begin november opnieuw begint af te nemen. Een gelijkaardige trend is op te merken in 
onze regio. 

Het Federaal Overlegcomité besliste op 28 en 30 oktober tot verstrenging van de maatregelen om 
de sterk stijgende besmettingscijfers te bestrijden. Dit betekent de sluiting van alle niet-essentiële 
winkels en van inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en 
evenementensector.  

Het Federaal Overlegcomité besliste op 18 december 2020 om deze maatregelen niet te 
versoepelen maar meer in te zetten op controle en handhaving omdat de besmettingscijfers 
intussen weer enige tijd een stijgende trend vertonen. 

Het besluit van de burgemeester met betrekking tot de lokale coronamaatregelen dient aangepast 
te worden aan de beslissingen die door de hogere overheden werden genomen. Gezien de 
besmettingscijfers snel fluctueren is het noodzakelijk om snel te reageren en bij hoogdringendheid 
beslissingen te nemen. De cijfers zijn de voorbije weken weer sterk gestegen. Hoewel er de laatste 
dagen een daling merkbaar is, waarschijnlijk als gevolg van de kerstvakantie, verdient het toch 
aanbeveling om de lokale verstrengingen verder aan te houden. Zo wordt de lijn van deze 
maatregelen nog steeds doorgetrokken naar kinderen jonger dan 12 jaar om de vermenging van 
verschillende bubbels te vermijden, maar ook om de contacten tussen ouders en volwassen 
begeleiders te verminderen in de hoop zo de curve van de besmettingen op ons grondgebied te 
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doen dalen. Bovendien is het opvallend dat de gemeente Denderleeuw niet goed scoort op het 
vlak van besmettingen bij kinderen jonger dan 12 jaar. 

Dr. De Loof, medische SPOC van de Eerstelijnszone Aalst, adviseert bij e-mail dd. 22 december 2020 
om tenminste tot en met 15 januari 2021 de verdere evolutie van de besmettingscijfers af te 
wachten alvorens over te gaan tot eventuele versoepelingen van de maatregelen. 

Regelgeving 

Bevoegdheid 

Decreet Lokaal Bestuur, art. 63 

Nieuwe Gemeentewet, art. 133 -135 

Juridische grond 

Koninklijk Besluit noodplanning van 22 mei 2019 

Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding 
van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd door het MB van 1en 28 november en van 11 
en 19 december 2020. 

Inspraak, advies en bijlagen 

Advies van de Gemeentelijke Crisiscel Corona van 22 december 2020. 

Advies van dr. De Loof, medische SPOC van de Eerstelijnszone Aalst, van 22 december 2020 

Besluit 

Artikel 1 

Het besluit van de burgemeester van 23 november 2020 wordt onverkort gehandhaafd. Concreet 
betekent dit dat het verplicht is voor iedereen vanaf 12 jaar om steeds het mondmasker te dragen:  

- In de omgeving van het station, meer bepaald op het Stationsplein, de stationsparkings en 
de tunnel onder het station. 

- Aan de schoolomgeving bij het brengen en halen van kinderen, zoals aangeduid door de 
borden met “mondmaskerplicht”. 

- Op de wekelijkse markt in Welle. 
- Wanneer de sociale afstand van 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden. 

De verplichtingen tot het dragen van een mondmasker op specifieke plaatsen zoals vastgelegd in 
het politiebesluit van de gouverneur van 21 oktober 2020 en zoals vastgelegd in het Ministerieel 
Besluit van 28 oktober 2020 en wijziging door het Ministerieel Besluit van 1 november 2020 blijven 
onverminderd gelden. 

Artikel 2 

De burgemeester beslist om volgende strengere maatregelen aan te houden: 

- Alle georganiseerde vrijetijdsbesteding, jeugd- en sportkampen, jeugd(werk)activiteiten en 
sportactiviteiten worden tijdelijk opgeschort voor alle leeftijden. Er is een uitzondering 
voor: 

o Sportactiviteiten wanneer het gaat om professionele sportbeoefening en om niet-
professionele sportbeoefening die outdoor plaatsvindt, volgens de regels voor 
samenscholingen in het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 met wijziging 
door het Ministerieel Besluit van 1 november 2020. 
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o Activiteiten van het kunstonderwijs voor zover dit wordt georganiseerd volgens de 
geldende protocollen.  

- Verenigingen die een occassionele verkoop organiseren mogen dit doen volgens de 
principes van het politiebesluit van de gouverneur. Het is in geen geval toegelaten dat de 
koper van de goederen deze na afhaling of levering nog verder verdeelt aan anderen. 

 

Artikel 3 

De burgemeester beslist om de gemeentelijke zalen te sluiten voor organisaties van externen: 

- De sporthal. 
- Het Koetshuis, het Kasteeltje en Zaal Breughel. 
- De Palaver, met uitzondering van de reguliere werking van Samenlevingsopbouw, Uit De 

Marge, Babbelonië en voor de bloedinzameling van het Rode Kruis. Het onmoetingscafé 
van de Palaver is gesloten.  

- De Lewekooi, met uitzondering voor de reguliere werking van Uit De Marge. 
- De zalen van de gemeentelijke basisscholen. 

Artikel 4 

Dit besluit gaat in vanaf 1 januari 2021 en geldt voor onbepaalde duur. 

Artikel 5 

Overtredingen van onderhavig besluit zullen vervolgd en gestraft worden met straffen voorzien in 
artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. De overheden van de 
bestuurlijke politie zijn belast met de uitvoering van dit besluit. De politie staat in voor het toezicht 
en en handhaving van dit besluit. 

Artikel 6 

Dit besluit wordt ter bekrachtiging voorgelegd op de gemeenteraad van 28 januari 2021. 

Artikel 7 

Dit besluit wordt overgemaakt aan de korpschef van de lokale politie, de gouverneur van de 
provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse gezondheidsinspecteur. 

Artikel 8 

Tegen dit besluit kan een beroep tot schorsing of vernietiging worden ingesteld door het indienen 
per aangetekend schrijven van een verzoekschrift bij de Raad van State binnen de 60 dagen na 
datum beslissing (Raad van State: Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel of 
via https://eproadmin.raadvst-consetat.be/).  

 

 

De burgemeester, 

Jo Fonck 

De algemeen directeur, 

Jimmy Geeraerts 

 


