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GEMEENTERAAD
Zitting van 28 augustus 2020
Besluit

Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Mia Mortier, raadslid-voorzitter (Groen); de heer Lieven Dehandschutter, burgemeester 
(N-VA); de heer Wout De Meester, schepen (Groen); de heer Peter Buysrogge, schepen (N-VA); 
mevrouw Ine Somers, schepen (Open Vld); de heer Carl Hanssens, schepen (N-VA); de heer Bart 
De Bruyne, schepen (Groen); de heer Filip Baeyens, schepen (N-VA); mevrouw Sofie Heyrman, 
schepen (Groen); de heer Jos De Meyer, raadslid (CD&V); de heer Gaspard Van Peteghem, 
raadslid (sp.a); de heer Frans Wymeersch, raadslid (Vlaams Belang); de heer Kris Van der 
Coelden, raadslid (sp.a); mevrouw Christel Geerts, raadslid (sp.a); de heer Roland Pannecoucke, 
raadslid (Vlaams Belang); de heer Julien Ghesquière, raadslid (CD&V); mevrouw Ilse Bats, 
raadslid (sp.a); de heer Marc Huys, raadslid (Vlaams Belang); de heer Bart Merckx, raadslid (N-
VA); de heer Maxime Callaert, schepen (N-VA); mevrouw Veerle De Beule, raadslid (N-VA); 
mevrouw Femke Pieters, raadslid (Vlaams Belang); de heer Hasan Bilici, raadslid (sp.a); de heer 
Luk Huys, raadslid (N-VA); mevrouw Kelly Van Elslande, raadslid (N-VA); de heer Filip Herman, 
raadslid (N-VA); de heer Aster Baeck, raadslid (Groen); de heer Johan Uytdenhouwen, raadslid 
(CD&V); mevrouw Lore Baeten, raadslid (CD&V); mevrouw Saloua El Moussaoui, raadslid 
(CD&V); de heer Kristof Van Gansen, raadslid (CD&V); de heer Jef Maes, raadslid (PVDA); 
mevrouw Vanessa Blommaert, raadslid (N-VA); mevrouw Anneke Luyckx, raadslid (Vlaams 
Belang); mevrouw Tchantra Van De Walle, raadslid (N-VA); mevrouw Freyja De Rijcke, raadslid 
(Vlaams Belang); de heer Koen De Smet, raadslid (N-VA); de heer Karel Noppe, raadslid (Open 
Vld); mevrouw Tunrayo Adeolu, raadslid (Groen); mevrouw Christine Meert, raadslid (N-VA); 
mevrouw Silvie Maes, algemeen directeur wd. 

Zijn eveneens aanwezig:
de heer Hedwig Smet, Commissaris

Verontschuldigd:
de heer Jan Snellings, raadslid (Vlaams Belang); de heer Johan Verhulst, algemeen directeur
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Aan de gemeenteraad wordt gevraagd volgende politieverordeningen van de burgemeester, 
houdende bijkomende maatregelen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus 
COVID-19, te bekrachtigen:
- 22 juli 2020;
- 28 juli 2020 met aanvulling van 31 juli 2020, 11 augustus 2020, 12 augustus 2020 en 28 
augustus 2020;
- 4 augustus 2020;
- 7 augustus 2020.

Juridische grond
Nieuwe gemeentewet, artikelen 133, 134 §1 en 135 §2, 5°.
Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. 
Decreet lokaal bestuur, artikelen 40, 41, 63, 287 en 288.  
Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van 
het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd bij ministerieel besluit van 28 juli 2020 
houdende wijziging van het ministerieel besluit 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen 
om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
Ministerieel schrijven van 24 juli 2020 van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, 
belast met buitenlandse handel, inzake het beheer van de federale fase en de uitvoering van 
lokale maatregelen.
Politieverordening van de gouverneur van Antwerpen van 29 juli 2020 betreffende aanvullende 
maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19.
Algemeen politiereglement, laatst gewijzigd bij gemeenteraadsbeslissing van 24 april 2020. 

Argumentatie
Naar aanleiding van de zorgwekkende evolutie in het aantal besmettingen en om de verdere 
toename van het coronavirus COVID-19 in te dijken, was het opportuun om middels 
politieverordeningen van de burgemeester maatregelen te nemen.
- Politieverordening van 22 juli 2020: in afwachting van definitief genomen maatregelen door 
de nationale veiligheidsraad heeft de burgemeester het dragen van mondmaskers in de 
administratieve gebouwen van het stads- en OCMW-bestuur, op de wekelijkse markt en op 
feestmarkten voor alle personen ouder dan twaalf jaar verplicht.
- Politieverordening van 28 juli 2020: de burgemeester besliste enerzijds dat eenieder boven de 
twaalf jaar op het openbaar domein en op elke private maar voor het publiek toegankelijke 
plaats van het gehele grondgebied van de stad Sint-Niklaas een mondmasker bij zich moet 
hebben en anderzijds een aantal plaatsen aan te duiden waar het dragen van een mondmasker 
steeds verplicht is. 
Bij aanvulling van 31 juli 2020 legde de burgemeester additioneel vast dat samenscholingen in 
de vorm van straat-, wijk- of buurtfeesten waarbij twee of meer huishoudens (personen die 
onder hetzelfde dak wonen) zich samen bevinden verboden zijn op het gehele grondgebied van 
de stad Sint-Niklaas tot en met 31 augustus 2020 en dat alle reeds verleende vergunningen en 
toelatingen voor het organiseren van deze feesten bij gevolg ingetrokken worden. 
Bij aanvulling van 11 augustus 2020 nam de burgemeester bijkomend de beslissing dat 
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iedereen boven de twaalf jaar een mondmasker moet dragen op bepaalde plaatsen op het 
recreatiedomein De Ster, tijdens het zich verplaatsen, uitgezonderd bij zwem- en 
wateractiviteiten.
Bij aanvulling van 12 augustus 2020 werd door de burgemeester een bijkomende maatregel 
ingevoerd waarbij een verbod wordt ingesteld op zelfbediening van voedingswaren (verpakt of 
niet verpakt) op de donderdagse markt.
Bij aanvulling van 28 augustus 2020 werd additioneel vastgelegd dat eenieder boven de leeftijd 
van twaalf jaar te allen tijde verplicht is om de mond en de neus te bedekken met een masker 
of elk ander alternatief in stof in de wachtrijen buiten aan de inrichtingen die onderwijs 
verstrekken.
- Politieverordening van 4 augustus 2020: in gevolge de verhoogde toestroom van sporters van 
provincie Antwerpen in fitnessclubs op het grondgebied van Sint-Niklaas, zoals vastgesteld door 
de lokale politie Sint-Niklaas, nam de waarnemend burgemeester bijkomende maatregelen 
waarbij enerzijds de fitnesscentra verplicht worden tot registratie van contactgegevens van elke 
klant en anderzijds de inwoners van de meest getroffen zones, zoals beschreven in de 
politieverordening van de gouverneur van Antwerpen van 29 juli 2020 betreffende de 
aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19, te verbieden om 
aanwezig te zijn in de fitnesscentra op het grondgebied van Sint-Niklaas.
- Politieverordening van 7 augustus 2020: aangezien omliggende recreatiedomeinen die met 
een reservatiesysteem werken volzet zijn, wordt verwacht dat mensen, die niet meer konden 
reserveren in de omliggende domeinen, zullen afzakken naar het recreatiedomein De Ster. Om 
de beslissing van de lokale veiligheidscel aangaande de beperking van het aantal toegelaten 
bezoekers  tot maximum 3.000 bezoekers te ondersteunen, legde de waarnemend burgemeester 
bijkomend op dat enkele bushaltes rond het provinciaal domein niet bediend mogen worden 
gedurende een bepaalde periode.

Besluit
De gemeenteraad beslist:

met 34 stemmen voor (N-VA, Groen, Open Vld, CD&V, sp.a en PVDA) en 6 onthoudingen (Vlaams 
Belang)

Artikel 1
de politieverordening van de burgemeester van 22 juli 2020, houdende bijkomende 
maatregelen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus COVID-19, te bekrachtigen.
Een exemplaar van het besluit van de burgemeester wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht.  

Artikel 2
de politieverordening van de burgemeester van 28 juli 2020, houdende bijkomende 
maatregelen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus COVID-19, te bekrachtigen.
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Een exemplaar van het besluit van de burgemeester wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht. 

Artikel 3
het besluit van de burgemeester van 31 juli 2020, houdende een aanvulling op de 
politieverordening van 28 juli 2020, te bekrachtigen.
Een exemplaar van het besluit van de burgemeester wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht.

Artikel 4
de politieverordening van de waarnemend burgemeester van 4 augustus 2020, houdende 
bijkomende maatregelen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus COVID-19, te 
bekrachtigen.
Een exemplaar van het besluit van de waarnemend burgemeester wordt als bijlage aan de 
notulen van deze zitting gehecht. 

Artikel 5
de politieverordening van de waarnemend burgemeester van 7 augustus 2020, houdende 
bijkomende maatregelen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus COVID-19, te 
bekrachtigen.
Een exemplaar van het besluit van de waarnemend burgemeester wordt als bijlage aan de 
notulen van deze zitting gehecht.  

Artikel 6
het besluit van de burgemeester van 11 augustus 2020, houdende een aanvulling op de 
politieverordening van 28 juli 2020, te bekrachtigen.
Een exemplaar van het besluit van de burgemeester wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht.  

Artikel 7
het besluit van de burgemeester van 12 augustus 2020, houdende een aanvulling op de 
politieverordening van 28 juli 2020, te bekrachtigen.
Een exemplaar van het besluit van de burgemeester wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht.  

Artikel 8
het besluit van de burgemeester van 28 augustus 2020, houdende een aanvulling op de 
politieverordening van 28 juli 2020, te bekrachtigen.
Een exemplaar van het besluit van de burgemeester wordt als bijlage aan de notulen van deze 
zitting gehecht.  
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Bijlagen
Besluit burgemeester 22-07-2020
Besluit burgemeester 28-07-2020
Besluit burgemeester 31-07-2020
Besluit waarnemend burgemeester 04-08-2020
Besluit waarnemend burgemeester 07-08-2020
Besluit burgemeester 11-08-2020
Besluit burgemeester 12-08-2020
Besluit burgemeester 28-08-2020
Gecoördineerde verordening 28 juli 2020

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad

Silvie Maes
algemeen directeur wd.

Mia Mortier
raadslid-voorzitter

 


