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Kabinet Burgemeester
behandeld door IDO/JUR. BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER

op grond van art 134 51 en art. 133-135 NGW

TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING BIJ HOOGDRINGENDHEID IN HET KADER VAN
DIVERSE BIJKOMENDE MAATREGELEN TER PREVENTIE VAN DE VERSPREIDING VAN
covrD-1 9 (coRoNA-vrRUs).vERLENGtNG .

DE BURGEMEESTER van de stad Menen

Bevoegdheid
. Overeenkomstig artikel 133 van de Nieuwe Gemeentewet is de burgemeester de

verantwoordelijke overheid inzake de bestuurlijke politie op het grondgebied van de
gemeente, onverminderd de bevoegdheden van de Minister van Binnenlandse Zaken, van
de gouverneur en van de bevoegde gemeentelijke instellingen

. Overeenkomstig artikel 134, S I van de Nieuwe Gemeentewet kan de burgemeester
politieverordeningen maken in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige
stoornis van de openbare orde of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het
geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners. Deze
verordening vervalt dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet
wordt bekrachtigd.

. Overeenkomstig artikel 63 van het Decreet Lokaal Bestuur is de burgemeester bevoegd
voor dringende politieverordeningen en maatregelen van bestuurlijke politie;

o Overeenkomstig het Ministerieel besluit van 28 oktober 2020, gewijzigd op 01 november
2020, houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-
19 te beperken, in het bijzonder artikel 2T,waarbij de plaatselijke autoriteiten bevoegd zijn
om bijkomende maatregelen te nemen indien de lokale situatie dit vereist, dit ter
voorkoming van de verdere verspreiding van het COV|Dl9-virus op het grondgebied.

Juridische grond
r Artikel 63-67 van het Decreet lokaal bestuur
o Artikel 133, 135, 52, 5" en í 34 $1 Nieuwe Gemeentewet
. De artikelen 4, 5,7,8 en 1 '1 van de Wet op het Politieambt van 5 augustus 1992;
. De Wet betreffende de Civiele Veiligheid dd. 15.05.1963, in bijzonder art. 181,'l82 en

187;
. KB noodplanningvan22 mei 2019, in het bijzonder artikel 28;
o Ministerieel besluit van 13 maart2020 houdende de afkondiging van de federale fase

betreffende de coórdinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19;
. Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de

verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, laatst gewijzigd op 01
november 2020;

. Politiebesluit van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen dd. 29.10.2020
houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker
op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen

. Politiebesluit van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen dd. 29.10.2020
houdende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus Covid-19 op het
grondgebied van de provincie West-Vlaanderen

. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

. Tijdelijke Politieverordening bij hoogdringendheid van de burgemeester dd . 30
oktober 2020 in het kader van bijkomende maatregelen ter p
verspreiding van COVIDl9- geldig tot en met 20 november
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Aanleiding en context
Sinds half maart 2020 is ook sprake van een coronapandemie in België. Momenteel woedt de
tweede besmettingsgolf volop in België. Sinds 13 oktober 2020 zit ons land op nationaal niveau in

alarmfase 4 (zeer hoge alertheid). Het daggemiddelde in België blijft na een exponentiële stijging,
nog steeds uiterst hoog. Deze exponentiele evolutie heeft tot gevolg dat de bezettingsgraad van de
ziekenhuizen, in het bijzonder van de diensten intensieve zotg, zeer kritiek blijft.
Op nationaal niveau blijven de strenge maatregelen nog steeds aangehouden tot 3 december. .

De WHO bevestigde dat het virus kan worden onderdrukt door snel en bewust in te grijpen, en de
maatregelen voldoende lang aan te houden.

Overeenkomstig het Ministerieel besluit van 28 oktober 2020, art. 27, zijn de plaatselijke
autoriteiten bevoegd om - in overleg met de gouverneur - bijkomende maatregelen te nemen
indien de lokale situatie dit vereist, dit ter voorkoming van de verdere verspreiding van het

COV|Dl9-virus op het grondgebied.

Op lokaal niveau staat de gemeente, volgens artikel 135, 52, 5" van de Nieuwe Gemeentewet, in

voor de passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën en epizoótieën te

voorkomen en om de nodige hulp te verstrekken om ze te doen ophouden.
De burgemeester draagt in noodsituaties hiervoor de eindverantwoordelijkheid. Hij kan bovendien
op basis van artikel 134 51 NGW, voor zover het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen
opleveren voor de inwoners, zelf de nodige verordeningen maken.

Motivatie
Ook in Zuid-West-Vlaanderen en specifiek op het grondgebied van Menen blijven de cijfers hoog.

Deze laatste week ( cijfers tot 18.11 .2020)) werden nog steeds 101 besmettingen in Menen
vastgesteld. Het aantal besmettingen in Menen omgerekend per 100 000inwoners
(incidentie) bedraagt 301,1. De positiviteitsratio (aantal positieve tests t.o.v.. aantal afgenomen
testen) in Menen bedraagt 10,3 %(controletoren) tegenover een gemiddelde van 17 ,2
%(RAG) in West-Vlaanderen en een algemeen gemiddelde in België van:24,1% (RAG)). De
positiviteitsratio in Henegouwen bedraagt 38,2 %(RAG). . Uit deze cijfers , die nog steeds hoog
zijn, blijkt alvast wel een voorlopige gunstige impact van de maatregelen voor Menen,
Er blijkt ook een stagnatie van de piekbezetting COVID-afdeling en intensive care bij de opgenomen
ziekenhuispatiênten uit Menen. De druk op het plaatselijke gezondheidszorg blijft niettemin enorm en

de continurteit van de gezondheidszorg, ook niet-COVID-19-zorg, dient verder gevrijwaard blijven

Bovendien dient ook rekening gehouden met de heropstart van de scholen begin deze week en de
mogelijke impact daarvan.

Gezien de epidemiologische situatie voor Menen ernstig blijft , en de minste versoepeling opnieuw
tot een verdere ongecontroleerde groeivan de epidemie zal leiden, is het noodzakelijk om de
bijkomende en strengere lokale maatregelen , zoals opgenomen in de politieverordening van de
burgemeester dd. 30.10.2020, en bekrachtigd in de gemeenteraad van 1B november 2020, te
verlengen, dit minstens tot en met 2 december 2020.Deze maatregelen gelden als aanvullend bij
de algemene federale en provinciale maatregelen;

Gezien de bovenstaande epidemiologische toestand is het de plicht van de stad waar mogelijk de
nodige en logische maatregelen te nemen en desnoods te verlengen en te blijven nemen, om een
nog verdere stijging van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames en sterfgevallen tegen te
gaan, en om een ongecontroleerde stijging of derde golf absoluut te vermijden;

Gelet op de bespreking in het college van burgemeester en schepe
lokaal veiligheidsoverleg dd. 1 9. 1 1 .2020, ter bespreking van de
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deze maatregelen; overwegende dat duidelijk is daÍ de eerdere datum van 20 november niet
volstaat om de exponentiële toename van positieve gevallen voldoende in te dijken..

Er wordt voorgesteld om de aanvullende maatregelen in Menen te verlengen tot en met 2
december 2020 , dit betekent:

1. Alle evenementen op het volledige grondgebied van Menen zijn tot en met 3 januari verboden
2. Alle georganiseerde groepsactiviteiten en reguliere werkingen van verenigingen (jeugd, sport,

cultuur...) in Menen, Lauwe en Rekkem worden opgeschort. Ook die voor min 12-jarigen.
3. Er geldt mondmaskerplicht voor wandelaars in de bebouwde kom en binnen aangeduide,

afgebakende zones op het openbaar domein voor iedereen vanaf 12 jaar.
4. Alle winkels op volledige grondgebied van Menen dienen te sluiten om 20u.

De verlenging geldt tot en met 2 december 2020 en zal in functie van de eerstvolgende
veiligheidsraad van 27 november 2020, opnieuw worden geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd, ook
op basis van de evolutie van de epidemiologische situatie van Menen en van de specifieke evolutie
van de coronacijfers;

De verlenging van alle aanvullende lokale maatregelen ingevoerd op 30.10.2020 is noodzakelijk,
gelet op het nog steeds actuele en zeer reële en acute gevaar voor de volksgezondheid. Deze
maatregelen zijn noodzakelijk om de continulleit van het zorgsysteem in Menen te kunnen
vrijwaren, om de scholen maximaal te laten openblijven, en om de economie nog maximaal te
kunnen vrijwaren in huidige reeds zeer beperkte omstandigheden. De maatregelen zijn gericht op
het verminderen van de risico's van de verspreiding van het coronavirus, en zijn proportioneel en
evenredig volgens de ernst van de lokale realiteit;

Het geringste uitstel van de verlenging van deze aanvullende maatregelen houdt een ernstig
gevaar in voor de openbare gezondheid in Menen. Daarom is het vereist om bij uiterste
hoogdringendheid en zonder uitstel deze aanvullende maatregelen in te voeren, uiterlijk tegen de
start van het weekend, dit om de verdere verspreiding van het virus in Menen te vermijden;

Deze verlenging van de lokale maatregelen werd in nauw overleg met de Provinciegouverneur van
de provincie West-Vlaanderen besproken, conform de bepaling van art27 van het M.B; Gelet ook
op het eerdere advies van de regionale gezondheidsinspecteur dd. 30.í0.2020;

Er rest onvoldoende tijd om deze verlenging van de politieverordening dd. 30.10.2020, te laten
goedkeuren door de gemeenteraad. De burgemeester is bijgevolg op grond van art. 134, S1
Nieuwe Gemeentewet bevoegd om een politieverordening goed te keuren ingeval van
hoogdringendheid;

Aangezien een beslissing van de gemeenteraad hieromtrent niet kan afgewacht worden, zal deze
verlenging van eerder politieverordening dd. 30.10.2020 ter bekrachtiging op de eerstvolgende
vergadering van de gemeenteraad van 16 december worden voorgelegd;

BESLUIT:

Artikel 1

De politieverordening bij hoogdringendheid genomen door de burgemeester op 30 oktober 2020, en
zoals bekrachtigd door de gemeenteraad in zitting van 18 november 2020, houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken op het grondgebied van
de stad Menen, wordt verlengd tot en met 2 december 2020 , wat betreft de artikelen 2,3, 4 5, en
artikelen 6, 7. (Artikel 1 blijft geldig tot 03 januari 2021).

Artikel 2
Deze beslissing tot verlenging wordt als addendum gevoegd bij de eerdere
oktober 2O2O , die blijft gelden
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Deze verordening tot verlenging treedt in werking met ingang van vrijdag 20 november 2020 door
publicatie op de website van de stad Menen.

AÉikel4
De overtreders van deze verordening zullen worden vervolgd en gestraft met de straffen zoals
bepaald in artikel 26van het Ministerieelbesluit van28 oktober 2020,waarvan de inbreuken
worden beteugeld met de straffen bepaald door artikel 187 van de wet van 1 5 mei 2007
betreffende de civiele veiligheid

De overheden van bestuurlijke politie zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

De politiediensten hebben als opdracht toe te zien op de naleving van dit besluit.

Artikel 5
Deze verordening wordt onmiddellijk bekendgemaakt zoals voorgeschreven in artikel 287 van het
Decreet Lokaal Bestuur.

Artikel 6
Conform artikel 19, 2" lid van de gecoórdineerde wetten op de Raad van State , wordt gewezen op
de mogelijkheid om een vordering tot nietigverklaring en/of tot schorsing in te stellen. Beroepen tot
nietigverklaring en eventueel schorsing) moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid, worden
ingesteld binnen de zestig dagen na bekenmaking. Het ondertekende verzoekschrift kan per
aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 in '1040

Brussel worden gericht of elektronisch via http:/ieproadmin.raadvst-consetat.be. De verzoekende
partij stuur tegelijk een kopie van het verzoekschrift ter in formatie naar de Stad Menen, p.a. Grote

AÉikel7
Afschrift van deze politieverordening zal worden overgemaakt ter kennisgeving aan

. deprovinciegouverneur(gouverneur@west-vlaanderen.be)

. de Procureur des Konings van West-Vlaanderen (park.srt@iust.fqov.be)

. de korpschef van de Lokale Politie Grensleie (korpschef@police.belqium.eu)
o de griÍfie van de provincie ( qriffie@west-vlaanderen.be)
. de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Kortrijk (politlerechtbankkortrijk@iust.fqov.be)
. de griffie van de politierechtbank te Kortrijk (srt.parketkortriik@iust.fqov.be)
o deveiligheidscoórdinator
. de noodplanambienaar(noodplanninq@menen.be)
o de burgemeestervan Halluin (contact@ville-halluin.fr)
. Le PréÍet du Nord et Hauts-de France (pref-courrier-webmestre@nord.qouv.fr)

Artikel 8
Deze Politieverordening wordt ter bekrachtiging aan de eerstvolgende gemeenteraad voorgelegd
in eerstkomende vergadering van 16 december 2020. .

Te Menen, vrijdag 20 november 2020

directeur

College van Burgemeester en Schepenen / Grote Markt 1 / 8930 Menen
056 529 200
www.menen.be


