Besluit van de burgemeester van 12 februari 2021 houdende de toelating om zich op de
natuurijspiste van de Bleukensweide te Leest te begeven om te schaatsen

DE STAD MECHELEN,
DE BURGEMEESTER VAN DE STAD MECHELEN,
Gelet op artikel 133, tweede lid, artikel 134 §1 en artikel 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op artikel 182, tweede lid, van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;
Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om
de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals laatst gewijzigd bij
ministerieel besluit van 6 februari 2021, inzonderheid artikel 15, 18, 23, 25, 6° en 27;
Gelet op artikel 141 van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de Stad Mechelen;
Overwegende dat het ijs op de Bleukensweide volgens de meest recente meting van de
ijsmeester aangedikt is tot 8 cm, waardoor het voldoende veilig is om zich op het natuurijspiste
van de Bleukensweide te begeven om te schaatsen;
Overwegende echter ook dat België sinds begin maart 2020 wordt geconfronteerd met een
exponentiële evolutie van het aantal besmettingen met het coronavirus COVID-19;
Overwegende de karakteristieken van het coronavirus COVID-19, in het bijzonder met
betrekking tot de besmettelijkheid, het sterfterisico en het aantal gevallen die werden
gedetecteerd;
Overwegende dat ten gevolge van deze dreiging bij ministerieel besluit van 28 oktober 2020,
zoals laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 6 februari 2021, een aantal dringende
maatregelen werden opgelegd met als doel de verdere verspreiding van het coronavirus
COVID- 19 te beperken, waaronder de verplichting om vanaf de leeftijd van 13 jaar de mond
en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof op elke private
of publieke druk bezochte plaats zoals bepaald door de bevoegde lokale overheid en het
verbod op samenscholingen van meer dan 4 personen m.u.v. van de samenscholingen in kader
van een aantal limitatief omschreven activiteiten;
Overwegende dat het dragen van een mondmasker of van elk ander alternatief in stof een
belangrijke rol speelt om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, in het bijzonder
op die plaatsen en momenten waar drukte heerst en het niet eenvoudig is om een veilige
afstand tussen personen te respecteren. Het dragen van een mondmasker of van elk ander
alternatief in stof voorkomt immers dat de druppeltjes speeksel die drager zijn van het virus
in de lucht terecht komen en personen in de nabije omgeving besmetten;
Overwegende dat door de gunstige weersomstandigheden en de krokusvakantie die een
aanvang neemt op 13 februari 2021 een grote drukte verwacht wordt op de Bleukensweide,

waarbij mensen van verschillende generaties en afkomstig uit verschillende steden en
gemeenten samenkomen en waarbij het behouden van een afstand van 1,5 meter tussen elke
persoon mogelijks niet steeds gegarandeerd kan worden;
Overwegende dat artikel 27 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals
laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 6 februari 2021, bepaalt dat de burgemeester
aanvullende preventieve maatregelen kan nemen ten opzichte van deze voorzien in het
ministerieel besluit;
Overwegende de urgentie en het risico voor de volksgezondheid die het coronavirus COVID19 met zich meebrengt voor de Belgische bevolking, met inbegrip van de inwoners en
bezoekers van Mechelen;
Overwegende dat ik als burgemeester wettelijk verplicht ben om alle dringende en
noodzakelijke maatregelen te nemen om de openbare veiligheid en gezondheid in het
algemeen, en de veiligheid en gezondheid van de bezoekers en inwoners van Mechelen in het
bijzonder, op een adequate manier te vrijwaren en alle passende maatregelen moet nemen
om ervoor te zorgen dat epidemieën worden bestreden en de verdere verspreiding ervan
wordt voorkomen;
Overwegende dat ieder uitstel van het nemen van deze maatregelen een ernstig gevaar op
vlak van de openbare gezondheid zou kunnen opleveren;
Overwegende dat de maatregelen opgenomen in dit besluit moeten worden samen gelezen
met de bepalingen opgenomen in het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken;
Overwegende dat deze maatregelen erop gericht zijn de veiligheid en gezondheid van
iedereen in Mechelen op een zo effectief en evenwichtig mogelijke wijze te verzekeren;
Overwegende dat de stad Mechelen voor het overige nog steeds vertrouwt op het
verantwoordelijkheidsgevoel en de geest van solidariteit van elke burger om de social
distancing na te leven en om alle gezondheidsaanbevelingen- en maatregelen toe te passen;
Besluit
Artikel 1. Vanaf 13 februari 2021 is het toegelaten om zich op de natuurijspiste van de
Bleukensweide te Leest te begeven om te schaatsen onder de voorwaarden opgenomen in dit
besluit.
Artikel 2. Vanaf 13 februari 2021 is de Bleukensweide enkel toegankelijk voor personen die
komen schaatsen en voor leden van eenzelfde huishouden die zich samen verplaatsen,
wanneer minstens één van de leden van dit huishouden komt om te schaatsen. De uitoefening
van andere buitenactiviteiten op het domein is verboden. Personen die andere
buitenactiviteiten wensen uit te oefenen zullen de toegang tot het domein worden ontzegd.
Artikel 3. Er worden niet meer dan 750 schaatsers tegelijkertijd op het domein toegelaten. De
burgemeester kan toelating geven om hiervan af te wijken.

Artikel 4. §1. Samenscholingen van meer dan vier personen, met inbegrip van kinderen tot en
met 12 jaar, op en rond de natuurijspiste van de Bleukensweide zijn verboden.
§2. Dit verbod geldt niet voor de leden van eenzelfde huishouden die zich samen mogen
verplaatsen.
§3. Activiteiten in georganiseerd verband in aanwezigheid van een meerderjarige trainer,
begeleider of toezichter en sporttrainingen/wedstrijden met meer dan 4 personen op de
natuurijspiste van de Bleukensweide zijn verboden.
Artikel 6. §1. Iedereen vanaf de leeftijd van 13 jaar is verplicht om een masker dat de mond
en de neus bedekt of elk ander alternatief in stof te dragen op en rond de natuurijspiste van
de Bleukensweide. Wanneer het dragen van een mondneusmasker of elk alternatief in stof
niet mogelijk is om medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.
§2. Deze verplichting geldt niet:
− gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de neus te snuiten
− indien men in de onmogelijkheid is om een mondmasker, een alternatief in stof of een
gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking en deze onmogelijkheid wordt
gestaafd door middel van een medisch attest
Artikel 7. Dit besluit treedt in werking op 13 februari 2021 en is van toepassing tot de
opheffing ervan.
Artikel 8. Aan de korpschef van de Lokale Politie Mechelen – Willebroek wordt de opdracht
gegeven om het nodige te doen om te controleren of dit besluit wordt nageleefd.
Artikel 9. Inbreuken op de bepalingen van dit besluit worden beteugeld met de straffen
bepaald door artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
Artikel 10. Dit besluit zal worden bekend gemaakt via de stedelijke website.
Artikel 11. Dit besluit zal onverwijld worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter
bekrachtiging op haar eerstvolgende vergadering en wordt ter kennisgeving overgemaakt aan
de gouverneur van Antwerpen en de bevoegde overheden van de gefedereerde entiteiten.
Artikel 12. Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60)
dagen na ontvangst, een verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het ondertekende verzoekschrift kan per
aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040
Brussel worden gericht of elektronisch via http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
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