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INHOUD
Feiten en context
Het corona-virus, COVID-19, verspreidt zich wereldwijd. Als reactie hierop nemen diverse
landen “social distancing”-maatregelen om de verspreiding van het virus in te perken.
Sinds het begin van de corona-crisis zijn er voor de markten zowel door de hogere overheid
als door de burgemeester diverse beperkingen opgelegd.
Het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 en latere wijzigingen bepaalt dat de bevoegde
gemeentelijke overheid markten en kermissen kan toelaten onder de voorwaarden die
worden opgenomen in het ministerieel besluit.
Juridische grond
Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en latere wijzigingen (27 september
2021 laatste wijziging).
Het artikel 134 §1 van de Nieuwe Gemeentewet.
Argumentatie
Artikel 13 van de gecoördineerde versie van het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020
bepaalt dat markten, met inbegrip van jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten,
en kermissen enkel kunnen plaatsvinden na toelating van de bevoegde lokale overheid.
Mondmaskerplicht geldt niet meer, enkel in die situaties wanneer het onmogelijk is om de
naleving van de regels van social distancing te garanderen.
Deze verordening dient dringend en onverwijld te worden opgemaakt en kan niet eerst aan
de gemeenteraad worden voorgelegd.
BESLIST

Onderstaande politieverordening uit te vaardigen in de strijd tegen de uitbreiding en verdere
verspreiding van het Corona-virus (Covid-19).
Artikel 1
De jaarmarkt en jaarmarktkermis te organiseren volgens de minimaal opgelegde
maatregelen zoals bepaald in het voormelde Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 en
latere wijzigingen
Artikel 2
Deze regeling geldt voor de jaarmarkt die plaatsvindt op 18 oktober 2021 en de
jaarmarktkermis die georganiseerd wordt van 15 oktober tot en met 18 oktober 2021.
Artikel 3
Deze politieverordening zal onverwijld worden overgemaakt aan de gemeenteraadsleden en
formeel worden voorgelegd op de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad ter
bevestiging.

