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lTÁD MENÊN

BEVEL BU RG EMEESTER TOT DRI NGEN DE VEI LIGHEI DSMAATREGELEN TER
PREVENTIE VAN DE VERSPREIDING VAN HET CORONA.VIRUS.

DE BURGEMEESTER van de stad Menen

Gelet op de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder arcikel 135 52 lid 2, 5" houdende
bevoegdheid van de gemeente om passende maatregelen te nemen ter voorkoming van epidemiën;

Gelet op de bepalingen van het Decreet Lokaal Bestuur, in het bijzonder artikel 63 houdende de bevoegdheid
van de burgemeester tot nemen van maatregelen inzake bestuurlijke politie en dringende
politieverorden ingen;

Gelet op de bepalingen van de Algemene Politieverordening van de stad Menen, zoals goedgekeurd in
gemeenteraad van I I juni 2012, en de latere wijzigingen;

Gelet op de adviezen van de minister van Binnenlandse Zaken van 8 maart 2020 m.b.t. 'social distancing';

Gelet op de adviezen van FOD Volksgezondheid van l0 maart 2020 'aangepaste maatregelen';

Overwegende dat de uitbraak van de epidemie 'Covid- l9', ondertussen een wereldwijd gegeven, waarbij een
structurele aanpak aangewezen is, niet alleen in functie van de ernst van de uitbraak, maar vooral met het oog
op het beperken en vooral indijken van de verspreiding ervan;

Gelet op de instructies van de gouverneur van West-Vlaanderen dd. I I maart 2020 tot nemen van
bijzondere voorzorgsmaatregelen inzake het beperken van de verspreiding van het coronavirus;

Gelet op het bevel van de gouverneur van West-Vlaanderen dd. I I maart 2020 tot verbod op evenementen
en samenscholingen van meer dan I 000 deelnemers die plaatsvinden in besloten, gesloten of afgesloten
ruimtes op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen;

Overwegende dat de lokale besturen hiertoe , in het bijzonder de burgemeester, in uitvoering van de
gemeentewet en het decreet lokaal bestuur, over de discretionaire bevoegdheid beschikt om binnen dit
dwingend kader opgelegd door het bevel van de gouverneur, nog strengere maatregelen op te leggen ter
vrijwaring van de openbare gezondheid op het grondgebied van de gemeente.

Overwegende dat het aangewezen is meer specifieke voorzorgsmaatregelen te nemen voor het hele
grondgebied van de stad Menen, met name :

o alle activiteiten (bínnen én buiten) georganiseerd door de stad Menen én door haar eigen organisaties
(vb. CC De Steiger, AGB Menen ) worden geannuleerd.

o ook andere geplande evenementen (door derden) in openbare gebouwen worden geschrapt.
o dit betekenc zwembad, CC De Steiger, bibliotheken, lokale dienstencentra, woonzortcentra,

sportzalen... zijn allemaal gesloten.
r Stedelijke diensten (stadhuis, sociale diensten Noorderlaan, gemeentehuizen...) blijven wel open en

bereikbaar tijdens de gekende openingstijden.
o De lesmomenten in de gemeentescholen in Lauwe en in Rekkem en de stedelijke academies (SAMW

en SABK) blijven plaats vinden. Externen/ouders die niet op de school moeten zijn, worden uit de
school gehouden. De richtlijnen van de directies dienen strikt te worden nageleefd.

Overwegende dat deze maatregelen gelden van I 3 maart 2020(00u00) tot en met l9 april 2020( om 24u00),
termiin welke voldoende ruim wordt geacht ter preventie van verspreiding van het coronavirus :



Overwegende immers dat bij evenementen in openbare gebouwen, alsook bij activiteiten zowel binnen als

buiten, de gelijktijdige aanwezigheid van meerdere mensen op een beperkte locatie, een ernstig

gezondheidsrisico inhoudt, waardoor de kans op verdere en snellere verspreiding van het virus ernstig wordt
verhoogd; dat de gemeente als organisator zelf van activiteiten, alsook als gebouwbeheerder van diverse

openbare gebouwen en dienstencentra, de aanwezigheid van grote groepen mensen, ongeacht de omvang van

de groep en het aantal personen, wenst te beperken, door preventief de eigen activiteiten en alle

evenementen in de openbare gebouwen te schrappen, en door bepaalde gebouwen waar verhoogd risico is of

waar vele bezoekers gelijktijdig aanwezig zijn, tijdelijk te sluiten, bij wijze van Preventieve maatregel. Ook de

openbare markten gaan niet door.

Overwegende dat de stedelijke diensten, waar een meer individuele dienstverlening wordt geboden (al of niet

op afspraak), geopend blijven voor de burger in het kader van gemeentelijke dienstverlening t.a.v. de burger;

Overwegende dat de lesactiviteiten kunnen blijven doorgaan in de gemeentelijke scholen en stedelijke

academies, doch met restricties naar externen en (groot)ouders toe om de school niet te betreden;

Overwegende dat deze maatregelen ter vrijwaring van de openbare gezondheid en gezien het acuut gevaar

van verdere verspreiding van het Covid- l9 (corona)virus - de meest geëigende en noodzakelijke structurele

maatregel is, na afweging van alle in het geding ziinde belangen;

Gelet op het voorafgaand telefonisch overleg hierover met de gouverneur heden op l2 maart 2020;

Gelet op het navolgend intern crisisoverleg op l2 maart 2020 met de betreffende diensten van Stad,

OCMW, AGB Woonbedrijf en CC De Steiger als organiserende verantwoordelijken;

Overwegende dat de Stad Menen de evolutie op de voet volgt en hierover op regelmatige basis verdere

communicatie voert.

BESLUIT:

AÉikel l:
De burgemeester beslist om, ter preventie van de verspreiding van het Corona-virus volgende maatregelen te

nemen die gelden van l3 maart 2020(00u00) tot en met l9 april 2020( om 24u00) :

o alle activiteiten (binnen én buiten) georganiseerd door de stad Menen én door haar eigen organisaties

(vb. CC De Steiger, AGB Menen ) worden geannuleerd.
o ook andere geplande evenementen (door derden) in openbare gebouwen worden geschrapt.

r dit betekent zwembad, CC De Steiger, bibliotheken, lokale dienstencentra, woonzorgcentra,

sportzalen... zijn allemaal gesloten.
o De openbare markt in Menen, Lauwe en Rekkem gaat, niet door gedurende vermelde periode.

AÉikel 2
Stedelijke diensten (stadhuis, sociale diensten Noorderlaan, gemeentehuizen...) blijven wel open en

bereikbaar tijdens de gekende openingstiiden.

De lesmomenten in de gemeentescholen in Lauwe en in Rekkem en de stedelijke academies (SAMW en

SABK) blijven plaats vinden. Externen/ouders die niet op de school moeten zijn, worden uit de school

gehouden. De richtlijnen van de directies dienen strikt te worden nageleefd.

Artikel 3

De burgemeester raadt andere organisaties ten zeerste aan de richtlijnen van de overheid stiPt oP te volgen'

Meer info over het coronavirus en die richtlijnen ziin terug te vinden op

httos://www. i nfo-coro navi ru s.be/n l/
De Stad Menen volgt de evolutie op de voet en blijft verder communiceren.



Artikel4
Dit besluit wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke webtoepassing (digitaal loket), op de gemeentelijke
website, en in het register van bekendmakingen, conform de bepalingen van art . 286 en 287 Decreet lokaal
Bestuur.

AÉikel 5

Melding van dit besluit gebeurt eveneens via aanplakking aan de betrokken gemeentelijke gebouwen (op een
goed zichtbare plaats) van het beschikkend gedeelte van deze beslissing - dit ter inlichting van de bezoekers.

Artikel ó
Niet naleving van dit besluit van de burgemeester kan worden bestraft met een administratieve geldboete ten
bedrage van maximum 350,00 Euro overeenkomstig de procedure bepaald bij titel I van de Algemene
Politieverordeningvan ll juni 2012 en dewetvan 24 juni 2013 betreffende de Gemeentelijke
Administratieve Sancties.

AÉikel 7
Dit bevel wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de eerstvolgende zitting van het schepencollege en aan de
eerstvolgende gemeenteraad.

Artikel I
Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan

- de gouverneur van West-Vlaanderen
- de Korpschef van de PZ Grensleie
- de sanctionerend ambtenaar in Kortrijk
- dienst Veiligheid en Samenleving Stad Menen.
- de griffie van de politierechtbank Kortrijk (srt.part<ett<ortrijt )- de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg, afdeling Kortrijk

(pol itierechtban kkortrij k@j ust.fgov.be)
- degriffievan de provincie(griffie@west-vlaanderen.be)

Menen, 12 maart 2020

get. E. LUST

de algemeen directeur burgemeester

E. ALGO


