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coronavirus - maatregelen in verband met bestrijding
van het coronavirus van toepassing op het grondgebied
van de gemeente Opwijk - Goedkeuring

Samenstelling:
Aanwezig:
mevrouw Katleen Biesemans, Algemeen Directeur; de heer Albert Beerens

Beschrijving
Aanleiding en context
Naar aanleiding van de recente berichtgeving vanuit de FOD Gezondheid en Zorg en de aanbevelingen
die werden doorgestuurd door de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant is het noodzakelijk dat
de burgemeester de nodige preventieve maatregelen neemt om de verspreding van het corona-virus
op het grondgebied van Opwijk tegen te gaan.
Een aantal criteria, aangereikt door de gouverneur van Vlaams-Brabant, worden toegepast op
activiteiten welke gepland zijn op het grondgebied tot en met 31 maart '20.
Aan de hand hiervan neemt de burgemeester een beslissing over het behoud, uitstellen of onder
bepaalde voorwaarden laten doorgaan van deze activiteiten.
Argumentatie
Op basis van de nota met voorgestelde maatregelen voor "social distancing" in kader van de Covid19
epidemie , zoals verspreid door de gouverneur van Vlaams-Brabant en de hierin opgesomde criteria
die belangrijk zijn voor de transmissie van infectieziekten, besluit de burgemeester een aantal
activiteiten uit te stellen in de periode vanaf heden tot en met 31 maart '20
De volgende activiteiten kunnen niet doorgaan zoals gepland en moeten uitgesteld of afgelast
worden:
- alle eetfestijnen
- alle feesten en evenementen waar of risico-groepen aanwezig zijn of waar het onmogelijk is om zich
te houden aan de regels van social distancing
- alle soorten activiteiten die door hun aard de verspreiding van het virus in de hand kunnen werken
of het besmettingsrisico kunnen verhogen
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Regelgeving: bevoegdheid
De burgemeester is bevoegd op basis van artikel 63-67 van het decreet lokaal bestuur
Regelgeving: bevoegdheid (bijzonder)
Artikel 134 § 1 NGW

Besluit
Artikel 1
De burgemeester beslist dat de volgende activiteiten niet kunnen doorgaan zoals gepland in de
periode van heden tot en met 31 maart '20.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

eetfestijn van CD&V
eetfestijn van LRV
spaghettizwier van VVKB Heiveld
spaghettifestijn opd leerlingenbond Schoolhuis
eetfestijn van gbs De Boot
eetfestijn van biljartclub De gouden Bil
Flight-party op 14/03 en 28/03
Ledenfeest vriendenkring gepensioneerden spoor
schoolvoorstellingen
jeugdboekenfeest
sportdag scholen
smart café en opleiding smartphones voor senioren
café Zetta
spagettizwier oud-leerlingenbond 't Schoolhuis

Deze lijst kan ten allen tijde worden aangevuld rekening houdende met verdere ontwikkelingen of
instructies.
Artikel 2
De burgemeester vraagt aan de uitbaters van niet-gemeentelijke zalen om de activiteiten in hun
accomodatie aan de gemeente kenbaar te maken tegen vrijdag 13 maart 2020, 12:00, per mail aan
ann.leemans@telenet.be.
Het gaat hier om Theaterhuyse, Notelaarshof, de parochiezaal van Droeshout, het familieheem van
Nijverseel.
Artikel 3
Voor de periode na 31 maart 2020 zal een nieuwe beslissing worden opgemaakt in functie van de
ontwikkelingen van en de beschermingsmaatregelen tegen het coronavirus.

Bijlagen
1. Voorgestelde maatregelen voor social distancing ikv Covid19.pdf
2. Informatie over het coronavirus Covid19 – help jezelf en anderen te beschermen.pdf
3. maatregelen Corona + uitnodiging werkoverleg vandaag om 15.30u.msg
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Burgemeesterbesluiten
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Burgemeester
Albert Beerens
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