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Kortenaken
Organisatie van kermissen, gemeentelijke activiteiten en gebruik gemeentelijke
zalen.
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Ann

Merlo

Bevoegd: burgemeester Stefaan Devos

Feitelijke context
Gelet op de huidige crisistoestand waarin het land zich bevindt ingevolge de Coronacrisis.
Ovenrvegende dat de burgemeester in dringende omstandigheden overeenkomstig artikel 134,
$1 en 135, 52 van de Nieuwe Gemeentewet maatregelen kan uitvaardigen voor de organisatie

van de vergaderingen van lokale bestuursorganen.
Ovenrvegende dat fysieke bijeenkomsten van burgers zijn af
verspreiding van het virus in te dammen.

te raden om zo de

verdere

Ovenrvegende dat de volgende maanden verschillende gemeentelijke activiteiten zijn gepland,

alsook bijeenkomsten of feestjes zijn gepland in onze gemeentelijke zalen. Bovendien staan
ook de kermissen van Kortenaken en Waanrode op het programma.
Ovenruegende dat de gemeente het goede voorbeeld wenst te geven aan zijn burgers en de

sociale contacten wenst te beperken.

De gemeente beslist de organisatie van de kermissen te Waanrode en Kodenaken te
annuleren.

Bovendien worden activiteiten en evenementen die worden georganiseerd door de
gemeentelijke diensten geannuleerd tot en met 31 augustus 2020. De organisatie van
jeugdkampen, sportkampen en sportlessen betreft hierop een uitzondering voor zover de
meest recente richtlijnen van de veiligheidsraad worden nageleefd.

Tot slot worden ook de gemeentelijke zalen gesloten tot en met 31 augustus 2020. De
geplande activiteiten worden geannuleerd. Het gebruik van gemeentelijke zalen tijdens
jeugdkampen, sportkampen en sportlessen wordt wel toegestaan voor zover de meest recente
richtlijnen van de veiligheidsraad worden nageleefd.
.

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Gelet op artikel 134, 51 en 135, $2 van de Nieuwe Gemeentewet.

Gelet op het ministerieel besluit d.d. 24 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel
besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken.

Gelet op de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van 27 iuli

Niet van toepassing

BESLUIT
Artikel

1.

De burgemeester beslist de organisatie van de kermissen te Waanrode en

Kortenaken te annuleren.

Artikel 2. De burgemeester beslist om activiteiten en evenementen georganiseerd door de
gemeentelijke diensten te annuleren tot en met 31 augustus 2020. De uitzonderingen hierop
zijn de organisatie van jeugdkampen, sportkampen en sportlessen.
Artikel 3. De burgemeester beslist om de gemeentelijke zalen te sluiten tot en met 31 augustus
2020. De geplande activiteiten worden geannuleerd, Uitzonderingen hierop is het gebruik van
zalen tijdens jeugdkampen, sportkampen en sportlessen.
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