Politieverordening van de burgemeester van 29 juli 2020 betreffende aanvullende lokale
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
DE STAD MECHELEN,
DE BURGEMEESTER VAN DE STAD MECHELEN,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikelen 133, 134 §1 en 135 §2, 5°;
Gelet op het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63;
Gelet op het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals laatst gewijzigd bij
ministerieel besluit van 28 juli 2020, inzonderheid artikel 10 en artikel 23;
Gelet op het ministerieel schrijven van 24 juli 2020 van de Minister van Veiligheid en
Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel, inzake het beheer van de federale fase
en de uitvoering van lokale maatregelen;
Gelet op de politieverordening van de gouverneur van Antwerpen van 29 juli 2020
betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19;
Gelet op de algemene bestuurlijke politieverordening van de stad Mechelen, artikel 216
e.v.;
Overwegende dat België sinds begin maart 2020 wordt geconfronteerd met een
exponentiële evolutie van het aantal besmettingen met het coronavirus COVID-19;
Overwegende dat het coronavirus COVID-19 zich via de lucht overdraagt van mens op mens,
dat de overdracht van de ziekte lijkt plaats te vinden via alle mogelijke emissies via de mond
en neus. Het coronavirus COVID-19 komt via druppeltjes terecht in de lucht, op voorwerpen
en op oppervlakken en wie deze druppeltjes inademt of via de handen in de mond, neus of
ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus;
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 met het oog op de bescherming van de volksgezondheid bij verschillende
opeenvolgende ministeriele besluiten een aantal dringende maatregelen werden genomen
om de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken ter bescherming van
de openbare gezondheid ;
Overwegende dat het gemiddeld dagelijkse aantal besmettingen en nieuwe
ziekenhuisopnames en overlijdens ten gevolge van het coronavirus COVID-19 vervolgens
gestaag afnamen, waardoor de maatregelen voor het hele land verder werden versoepeld;
Overwegende dat sinds midden juli 2020 het aantal besmettingen met het coronavirus
COVID-19 opnieuw exponentieel toeneemt en dat het aantal besmettingen het snelst en
sterkst stijgt in de provincie Antwerpen;

Overwegende dat naar aanleiding van deze exponentiële stijging van het aantal
besmettingen in de provincie Antwerpen en met het oog op het indijken van de verdere
toename ervan, de gouverneur van Antwerpen, bovenop de federale maatregelen een
aantal bijkomende maatregelen afkondigde die opgenomen werden in de politieverordening
van de gouverneur van 29 juli 2020 betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen
het coronavirus COVID-19 ;
Overwegende dat gemeenten en steden deze maatregelen overeenkomstig artikel 23 van
het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals laatst gewijzigd bij
ministerieel besluit van 28 juli 2020, verder kunnen verfijnen en verstrengen;
Overwegende dat ik als burgemeester wettelijk verplicht ben om alle dringende en
noodzakelijke maatregelen te nemen om de openbare gezondheid in het algemeen, en de
gezondheid van de bezoekers en inwoners van Mechelen in het bijzonder, op een adequate
manier te vrijwaren;
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 bijkomende lokale maatregelen derhalve dringend en noodzakelijk zijn ;
Overwegende dat grotere bijeenkomsten niet alleen in besloten of overdekte plaatsen, maar
ook in open lucht, een reëel gevaar vormen voor de verdere verspreiding van het
coronavirus COVID-19 en recentelijk werd aangetoond dat een substantieel aantal van de
nieuwe besmettingen met het coronavirus COVID-19 het gevolg is van feesten en
evenementen waar veel personen samenkomen met elkaar en waar er verschillende
generaties aanwezig zijn, waardoor deze tijdelijk dienen te worden verboden om de verdere
verspreiding van het coronavirus COVID-19 op het grondgebied Mechelen te beperken;
Overwegende dat kermissen en brocante- of rommelmarkten druk bezochte plaatsen zijn,
hetgeen de kans op het gelijktijdig samenkomen van veel bezoekers op eenzelfde plaats
vergroot, en naar aanleiding van deze evenementen oppervlakken bovendien ook veelvuldig
worden aangeraakt door verschillende personen, wat het risico op verdere verspreiding van
het coronavirus COVID-19 verhoogt en waardoor deze evenementen tijdelijk dienen te
worden verboden;
Overwegende dat uit onderzoek blijkt dat intensieve lichaamsbeweging in sportfaciliteiten
het risico op besmettingen kan vergroten, en het in de huidige epidemiologische toestand
noodzakelijk is om alles in het werk te stellen om de haarden waarin het virus makkelijk
circuleert te identificeren om de verspreiding ervan zo snel mogelijk te beperken. Het is
derhalve noodzakelijk iom de registratieplicht met het oog op het vergemakkelijken van het
contactonderzoek uit te breiden tot de fitnesscentra, ongeacht of er al dan niet
gemeenschappelijke groepslessen worden georganiseerd;

Overwegende dat ieder uitstel van het nemen van deze maatregelen een ernstig gevaar op
vlak van de openbare gezondheid zou kunnen opleveren voor de inwoners en bezoekers van
de stad Mechelen en de bijeenkomst van de gemeenteraad niet kan worden afgewacht;
Overwegende dat de maatregelen opgenomen in deze verordening moeten worden samen
gelezen met de bepalingen opgenomen in het ministerieel besluit van 30 juni houdende
dringende maatregelen om de verspreiding van het corona Covid-19 virus te beperken, zoals
gewijzigd bij ministerieel besluit van 10 juli 2020, 24 juli 2020, 28 juli 2020 en latere
wijzigingen;
Overwegende dat de maatregelen in deze verordening moeten worden samen gelezen met
de bepalingen opgenomen in de politieverordening van de gouverneur van Antwerpen van
29 juli 2020 betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID19 en latere wijzigingen;
Besluit
Artikel 1. In afwijking op artikel 11 §4 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 is het
organiseren en het bijwonen van evenementen, voorstellingen, gezeten recepties en
banketten toegankelijk voor het publiek, en wedstrijden verboden op het volledige
grondgebied van de stad Mechelen, met uitzondering van de reeds vergunde zomerbars mits
naleving van de door de federale en provinciale overheid opgelegde modaliteiten die van
toepassing zijn op de inrichtingen die behoren tot de horecasector.
Artikel 2. Het organiseren of bijwonen van kermissen en brocante- of rommelmarkten is
verboden op het volledige grondgebied van de stad Mechelen.
Artikel 3. De fitnesscentra op het grondgebied van de stad Mechelen zijn verplicht de
contactgegevens van elke klant bij aankomst te registeren. Deze contactgegevens kunnen
zich beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres en worden bewaard gedurende 4
weken teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. De verzamelde contactgegevens
mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19, moeten
worden vernietigd na 4 weken en de klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven om
deze contactgegevens achter te laten voor bovenstaande doeleinden. Voor de klanten die
dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.
Artikel 4. Deze verordening is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt in werking vanaf de dag
van bekendmaking ervan en dit voor een termijn van vier weken.
Artikel 5. Aan de korpschef van de Lokale Politie Mechelen – Willebroek wordt de opdracht
gegeven om het nodige te doen om te controleren of deze verordening wordt nageleefd.
In geval van weigering of vertraging in de uitvoering van de in dit besluit voorgeschreven
maatregelen wordt aan de Lokale Politie Mechelen – Willebroek de opdracht gegeven om op
kosten en risico van de exploitant tot uitvoering over te gaan.
Artikel 6. Het niet naleven van de maatregelen bevolen bij deze verordening wordt bestraft
met een administratieve sanctie zoals voorzien in artikel 4, §1 van de wet van 24 juni 2013

betreffende de gemeentelijke administratieve sancties en artikel 217 en volgende van de
algemene bestuurlijke politieverordening van de stad Mechelen.
Artikel 7. Deze verordening zal worden bekend gemaakt via de stedelijke website.
Artikel 8. Deze verordening 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 9. 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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