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Politieverordening betreffende maatregelen ter voorkoming van deverspreiding van het
corona-virus (COVID- 19)

De burgemeester,

Gelet op artikel. t392,5? van de nieuwe gemeentewet;

Getet op artiket t349t van de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de verdere verspreiding van het COVID-].9-virus binnen Europa en BeLgië;

Gelet op de introductie van "sociaI distancing"-maatregelen die door de supranationate
gezondheidsorganisaties ondersteund worden en in atte [anden genomen worden;

Gelet op het advies van 1-0 maart 2020 van de "Risk Assessment Group" en van de "Risk

Management Group" waarin wetenschappeLijk gebaseerde aanbeveLingen worden geformuleerd;

Gelet op het overleg'van de waarnemend gouverneur van de provincie Oost-VLaanderen met de
burgemeesters op LL maart 2020:

Gelet op het belang om aandachtig te zijn voor kwetsbare risicogroepen, in het bijzonder'
senioren, zijnde personen ouder dan 65 jaar;

Overwegende dat bijkomende maatregelen noodzakel.ijk zijn om te vermijden dat de
gezondheidszorg onder zodanig zware druk komt te staan, dat de atgemene zorgvertening
vol.Ledig in het gedrang komt;

Gelet op de hoogdringendheid;

Gel"et op het politiebestuit van de waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vl.aanderen
dd.1"t maart 2010;
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Gel"et op het atgemeen politiereg[ement, Laatst gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing dd.29

april. 20L9, inzonderheid hoofdstuk lX;

Gelet op het decreet lokaaI bestuur, inzonderheid artiket 287 en 288;

Bestuit:

Artikel,l: Atle indooractiviteiten van seniorenverenigingen worden verboden op het
grondgebied van de stad Sint-Niktaas.

Artikel 2: All,e personen die behoren tot de risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar,

diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jonger dan 6

maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem, ...) wordt
aangeraden niet deel, te nemen aan evenementen.

Artikel S: lnbreuken worden gesanctioneerd met een administratieve sanctie zoals omschreven

in de wet van Z4juni 2013 betreffende de gemeentetijke administratieve sancties

2oals overgenomen in hoofdstuk lX van het algemeen politieregtement, tenzij een

hogere regelgeving een andere sanctie voorziet.
De weigering om gevol,g tè geven aan onderrichtingen of aanmaningen van de lokale
pol,itie of gemachtigde ambtenaren, om een overtreding van dit reglement te doen

ophouden of te voorkomen, vormt eveneens een inbreuk op het algemeen
potitiereglement die kan gesanctioneerd worden met een administratieve sanctie of
desgevallend een andere sanctie voorzien door hogere regelgeving.
Het opteggen van een administratieve sanctie gebeurt overeenkomstig de procedure

beschreven in hoofdstuk lX van het al,gemeen politiereglement.

Artikel4: Deze verordening treedt onmiddell,ijk in werking en getdt tot 31 maart 2020 om

24.00 uur.

Artikel 5: Deze pol,itieverordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig artiketen 287 en 288

van het decreet lokaal bestuur.

Artiket 6: Deze politieverordening zal ter bekrachtiging aan de gemeenteraad worden

voorgelegd op 27 maart 2020.

Sint-Niklaas, 12 maart 2020

De aLgemeen directeur, De burgemeester,

n Verhutst. Lieven Deha ndschutter.


