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Besluiten Burgemeester van 12 maart 2020 
 

PUNT 1: Beslissen bij hoogdringendheid tot het nemen van 

maatregelen met betrekking tot de verspreiding van het 

coronavirus 

De burgemeester, 

• Gelet op de decreet lokaal bestuur van 22 december 2017; 

• Gelet op de gemeentewet; 

• Gelet op het algemeen politiereglement goedgekeurd op 28 april 2014 

tijdens de gemeenteraad en gewijzigd op 21 december 2016; 

• Overwegende dat het hiernavolgende besluit hoogdringend is, gelet op 

het mogelijke risico voor de openbare gezondheid en gezien 

de eerstvolgende gemeenteraad pas plaatsvindt op 23 maart 2020; 

• Gelet op het politiebesluit 'Maatregelen corona' van 11 maart 2020 van 

de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant; 

• Gelet op de verdere verspreiding van het COVID-19 virus binnen Europa 

en België; 

• Gelet op de introductie van 'social distancing'-maatregelen die door alle 

supranationale gezondheidsorganisatie worden ondersteund en in alle 

landen genomen worden; 

• Gelet op andere maatregelen die samen het beleid van 'social distancing' 

uitrollen binnen het onderwijs, risicogroepen, bedrijven en 

zorgverstrekkers; 

• Gelet op de verantwoordelijkheid van het lokaal bestuur om deze 

maatregelen en aanbevelingen mee op te volgen en te implementeren; 

• Gelet op het belang om aandachtig te zijn voor kwetsbare risicogroepen; 

• In overleg met interne en externe actoren; 

• Overwegende dat de cafetaria van Sport- en Jeugdcentrum Koldam open 

blijven, maar personen die behoren tot een van de risicogroepen 

(personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of 

nieraandoeningen, kinderen jonger dan zes maanden, zwangere 

vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem, ...) worden 

afgeraden deze zaken te bezoeken; 

• Overwegende dat in de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad dit  

besluit bij hoogdringendheid moet worden bekrachtigd.
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BESLUIT: 

 
ARTIKEL 1 

Alle activiteiten met toeschouwers in gemeentelijke infrastructuur 

worden verboden tot en met 31 maart 2020. Onder gemeentelijke 

infrastructuur wordt verstaan: 

- Gemeentehuis/kasteelhoeve Hoeilaart,  

- Sport- en Jeugdcentrum Koldam 

- GC Felix Sohie 

 

ARTIKEL 2 

Afschrift van dit besluit wordt voor nuttig gevolg overgemaakt aan: 

- de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant; 

- Politiezone Druivenstreek; 

- Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant 

- Procureur des konings; 

- de sanctionerende ambtenaren. 

 
ARTIKEL 3 

Dit besluit bij hoogdringendheid zal worden bekrachtigd tijdens 
een eerstvolgende gemeenteraad. 

 

ARTIKEL 4 

Dit besluit wordt bekendgemaakt bij aanplakking en volgens de bepalingen van 

het decreet lokaal bestuur. 

 

 
Vastgesteld op datum als hierboven. 

Namens de burgemeester 

 

 

 

 

Bram Wouters       Tim Vandenput 

Algemeen directeur  Burgemeester  
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