Provincie VlaamsBrabant

BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER

17 augustus 2020

Organisatie van kermissen
Betrokkenen
Dossierbeheerder: Ann Merlo

Bevoegd: burgemeester Stefaan Devos

Feitelijke context
Gelet op de huidige crisistoestand waarin het land zich bevindt ingevolge de Coronacrisis.
Overwegende dat de burgemeester in dringende omstandigheden overeenkomstig artikel 134,
§1 en 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet maatregelen kan uitvaardigen voor de organisatie
van de vergaderingen van lokale bestuursorganen.
Overwegende dat fysieke bijeenkomsten van burgers zijn af te raden om zo de verdere
verspreiding van het virus in te dammen.
Gelet op de beslissing van de burgemeester dd. 28.07.2020 inhoudende afgelasting van de
kermissen te Waanrode en Kortenaken.
Overwegende dat deze beslissing, naast de redenen van bescherming van de
volksgezondheid ook was ingegeven door de bekommernis van de horecazaken;
Een kermis is in een kleine gemeente een dorpsevenement met ook een impact op de horeca;
Overwegende dat de horeca te kennen heeft gegeven dat zij bij een volkstoeloop de social
distance regels niet kunnen garanderen;
Overwegende dat de maatregelen voor de horeca nog steeds ongewijzigd zijn;
1. Overwegende dat de beroepsfederatie van foorkramers vraagt om de beslissing inzake
afgelasting van de kermis van Waanrode te herzien onder verwijzing naar het schrijven
van min. Jambon en min. Somers om zoveel mogelijk evenementen te laten doorgaan;
Dat de situatie echter ter plaatse dient geëvalueerd te worden;
Gelet op hoger vermelde overwegingen;

Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Gelet op artikel 134, §1 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 juli.

Financiële aspecten
Niet van toepassing.

BESLUIT
Artikel 1. De burgemeester handhaaft de beslissing van 28.07.2020 inzake afgelasting van de
kermissen te Waanrode en Kortenaken omwille van de redenen hierboven vermeld.

Stefaan Devos
Burgemeester

Kortenaken, 17 augustus 2020
Voor eensluidend uittreksel,
De Algemeen Directeur,

Burgemeester

Dominique Hayen

Stefaan Devos

