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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Walter Horemans; mevrouw Anja Neels

28 oktober 2020 12:22 -De voorzitter opent de besloten zitting 
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Beschrijving
Context en historiek
Op dinsdag 27 oktober 2020 heeft de Vlaamse regering een aantal extra maatregelen afgekondigd om 
de verdere verspreiding van het COVID-19-virus in te dijken. Het gaat hier om maatregelen op het 
vlak van sport, cultuur, economie en sociale bijeenkomsten. Deze Vlaamse maatregelen worden van 
kracht op vrijdag 30 oktober 2020 om 18 uur. 

Omdat het aantal besmettingen een exponentiële curve vertoont, adviseren virologen het lokale 
COVID-team en de gemeentelijke crisiscel om de extra maatregelen versneld toe te passen.

De crisiscel volgt de evolutie van de besmettingen nauwgezet op en past deze maatregel aan indien 
nodig.

Argumentatie
Volgende extra maatregelen worden versneld toegepast vanaf woensdag 28 oktober 2020 om 18 uur, 
zijnde: 

 Economie:
o Mensen moeten maximaal van thuis uit werken.
o Winkelen mag nog maximaal met 2 volwassenen of 1 volwassene met minderjarige 

kinderen.
o Wekelijkse markten kunnen plaatsvinden, rommel-, kerst- en andere markten niet.

 Sport:
o Alle sportactiviteiten boven 12 jaar zijn verboden. 

 Professionele sportbeoefening kan wel nog, maar zonder publiek.
 Niet-professionele sportbeoefening kan nog outdoor: individueel of met 

maximaal vier personen, volgens de regels voor samenscholingen.
 Eén ouder of begeleider mag zijn kind jonger dan 12 jaar naar de sportclub 

brengen en blijven kijken. De afspraken over de mondmaskerplicht en afstand 
bewaren blijven gelden.

o Professionele sporten kunnen nog wel, maar er mag geen publiek meer komen kijken.
o Zwembaden en fitnesscentra moeten dicht.

 Jeugd:
o Jeugdactiviteiten voor jongeren ouder dan 12 jaar kunnen niet meer 

plaatsvinden, onder 12 jaar kan dat wel.
o Overnachtingen kunnen niet meer.
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o Buitenspeeltuinen en sportterreinen buiten blijven open.
 Cultuur en vrije tijd:

o Alle cultuurhuizen moeten dicht, behalve de bibliotheken.
o Er mogen geen evenementen meer doorgaan.
o Indooractiviteiten zoals binnenspeeltuinen, bowling, bioscopen, wellness en 

sauna’s, casino’s, gokkantoren … kunnen niet meer plaatsvinden.
 Onderwijs:

o De herfstvakantie wordt verlengd tot 11 november 2020 voor leerplicht- en 
volwassenenonderwijs.

 Zorg: bezoek woonzorgcentrum kan nog, maar wordt beperkt tot 1 vast knuffelcontact 
en 1 extra contact dat elke 2 weken kan veranderen.

Begrafenissen, huwelijken en erediensten: er mogen maximaal 40 mensen aanwezig

Wetgeving
• Artikel 134 § 1 en artikel 135 Nieuwe Gemeentewet. 

• Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 zoals gewijzigd, artikel 63. 

• Ministeriële besluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het virus COVID-19 
te beperken dd. 19 oktober 2020, bijgewerkt op 23 oktober 2020, en meer bepaald artikel 30: “§ 1. 
De lokale overheden en de overheden van bestuurlijke politie zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit. De bevoegde lokale overheden kunnen, in overleg met de bevoegde overheden van de 
gefedereerde entiteiten, aanvullende preventieve maatregelen nemen ten opzichte van deze voorzien 
in dit besluit. De burgemeester overlegt hieromtrent met de gouverneur.

• Beslissing van de Nationale Veiligheidsraad dd. 23 juli 2020 omvattend dat de plaatselijke autoriteit 
bevoegd is om binnen het kader van het Ministerieel Besluit aanvullende voorzorgsmaatregelen te 
treffen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het COVID-19-virus. 

• Beslissing van de Vlaamse regering dd. 27 oktober 2020 om de verdere verspreiding van het COVID-
19-virus in te dijken door middel van aanvullende maatregelen.

Besluit
Artikel 1
De burgemeester beslist om de maatregelen die de Vlaamse regering op dinsdag 27 oktober 2020 
aangekondigd heeft voor inwerkingtreding op vrijdag 30 oktober 2020 vanaf 18 uur versneld in te 
voeren, zijnde: 

 Economie:
o Mensen moeten maximaal van thuis uit werken.
o Winkelen mag nog maximaal met 2 volwassenen of 1 volwassene met minderjarige 

kinderen.
o Wekelijkse markten kunnen plaatsvinden, rommel-, kerst- en andere markten niet.

 Sport:
o Alle sportactiviteiten boven 12 jaar zijn verboden. 

 Professionele sportbeoefening kan wel nog, maar zonder publiek.
 Niet-professionele sportbeoefening kan nog outdoor: individueel of met 

maximaal vier personen, volgens de regels voor samenscholingen.
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 Eén ouder of begeleider mag zijn kind jonger dan 12 jaar naar de sportclub 
brengen en blijven kijken. De afspraken over de mondmaskerplicht en afstand 
bewaren blijven gelden.

o Professionele sporten kunnen nog wel, maar er mag geen publiek meer komen kijken.
o Zwembaden en fitnesscentra moeten dicht.

 Jeugd:
o Jeugdactiviteiten voor jongeren ouder dan 12 jaar kunnen niet meer 

plaatsvinden, onder 12 jaar kan dat wel.
o Overnachtingen kunnen niet meer.
o Buitenspeeltuinen en sportterreinen buiten blijven open.

 Cultuur en vrije tijd:
o Alle cultuurhuizen moeten dicht, behalve de bibliotheken.
o Er mogen geen evenementen meer doorgaan.
o Indooractiviteiten zoals binnenspeeltuinen, bowling, bioscopen, wellness en 

sauna’s, casino’s, gokkantoren … kunnen niet meer plaatsvinden.
 Onderwijs:

o De herfstvakantie wordt verlengd tot 11 november 2020 voor leerplicht- en 
volwassenenonderwijs.

 Zorg: bezoek woonzorgcentrum kan nog, maar wordt beperkt tot 1 vast knuffelcontact 
en 1 extra contact dat elke 2 weken kan veranderen.

 Begrafenissen, huwelijken en erediensten: er mogen maximaal 40 mensen aanwezig 
zijn.

Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op woensdag 28 oktober 2020 om 18 uur. 

Artikel 3
Er wordt nog steeds een beroep gedaan op het verantwoordelijkheidsgevoel en de geest van 
solidariteit van elke burger om de social distancing na te leven, om zo weinig mogelijk niet-essentiële 
contacten te hebben en om alle gezondheidsaanbevelingen toe te passen. 

Artikel 4
De lokale politie en de federale politie zijn belast met het toezicht op de naleving van dit besluit. 

Artikel 5
Dit besluit van de burgemeester zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter bekrachtiging. 

Artikel 6
Dit besluit van de burgemeester wordt overgemaakt aan de politiezone Berlaar-Nijlen en aan de 
gouverneur van de provincie Antwerpen. 

28 oktober 2020 12:23 - De voorzitter sluit de zitting

burgemeester

Walter Horemans

algemeen directeur

Anja Neels


		2020-10-28T13:26:32+0100
	BERLAAR
	Walter Horemans (Signature)
	burgemeester


		2020-10-28T13:53:09+0100
	BERLAAR
	Anja Neels (Signature)
	algemeen directeur




