DRINGENDE POLITIEVERORDENING VAN DE BURGEMEESTER
BIJKOMENDE MAATREGELEN TER BESTRIJDING VAN HET CORONAVIRUS
Juridische grond en bevoegdheid
Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 (B.S. 15 februari 2018), en latere wijzigingen,
meer bepaald artikels 63 tot 67, betreffende de bevoegdheden van de burgemeester
De nieuwe gemeentewet, in het bijzonder de artikelen 133, 2e alinea, 134§1 en 135§2, 5°.
Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 (B.S. 19.12.2018).
Het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus covid-19 te beperken en latere wijzigingen.
De beslissingen van de nationale veiligheidsraad van 27 juli 2020, vervat in het ministerieel besluit
van 28 juli 2020.
Feiten, context en argumentatie
Sinds 1 juli 2020 worden kleine evenementen, activiteiten en feestelijkheden toegelaten voor een
beperkt publiek: maximum 200 personen binnen, maximum 400 personen buiten. Door de
veiligheidsraad van 27 juli 2020 is dit aantal gehalveerd, met name maximum 100 personen binnen,
maximum 200 personen buiten.
Bij besluit van de burgemeester van 20 juli 2020 werd een mondmasker verplicht wanneer men de
Last Post wilde bijwonen. Bij besluit van de burgemeester van 22 juli 2020 wordt een mondmasker
vereist bij bezoek aan de zaterdagmarkt. Bij besluit van de burgemeester van 24 juli 2020 bestaat
al een mondmaskerplicht voor evenementen, activiteiten en feestelijkheden.
Er wordt vastgesteld dat meer en meer burgers en toeristen in de stad vertoeven, dat het bij
evenementen, activiteiten en feestelijkheden niet altijd overal evident is om de social distancing
volledig te laten respecteren. Gezien wat voorafging de voorbije maanden door de verspreiding
van het Coronavirus, vormen bepaalde bijeenkomsten in besloten of overdekte plaatsen, maar
ook in open lucht, nog steeds een specifieke bedreiging voor de volksgezondheid. Door de
nationale Veiligheidsraad zijn daarom bijkomende maatregelen genomen vanaf 29 juli 2020
minstens voor een periode van 4 weken.
Ieper kent op vandaag nog geen verhoogd aantal besmettingen maar in het licht van de algemeen
snel stijgende tendens in ons land en uit voorzorg lijkt het opportuun zoniet noodzakelijk om ook
lokaal bijkomende (veiligheids)maatregelen te nemen wat betreft activiteiten op het openbaar
domein waar een aanzienlijke hoeveelheid bezoekers of deelnemers wordt verwacht. Op die
manier kan ertoe bijgedragen worden dat het virus hier geen of minder kans op uitbreken kent.
Door het nemen van bijkomende maatregelen kan het risico op een verspreiding van COVID-19
worden beperkt en de openbare gezondheid beschermd. Dit geldt vooral voor het gaan naar en
vertrekken van evenementen, activiteiten en feestelijkheden die op een bepaalde afgebakende
plaats worden georganiseerd maar evenzeer bij het zich verplaatsen tijdens de deelname hieraan
of wanneer de deelname rechtstaand gebeurt.
Zo lijkt het toch opportuun om voorlopig geen kermissen en rommelmarkten toe te laten. Meer
specifiek voor de Thuyndagfoor komt daarbij dat deze normaal op de Grote markt wordt
georganiseerd, dat daar ook ikv de Corona-maatregelen reeds meer ruimte wordt ingenomen
door de horeca voor het plaatsen van hun terrassen, dat daarnaast deze locatie zowat de drukst
bezochte plaats is in de binnenstad en hoe dan ook al veel volk aantrekt. Bijkomend is het zo goed
als onmogelijk om daar, rekening houdend met de geplande opstelling enerzijds, de verwachte
drukte die er heerst bij een foor anderzijds, de controle op de toegang en het aantal bezoekers
(met de beperking tot 200 personen) te controleren en handhaven.
Zo is het ook noodzakelijk, temeer gezien de grote interesse, om het aantal bezoekers aan de Last

Post plechtigheid in te perken. Ook daar is de beschikbare ruimte te beperkt om iedereen de
plechtigheid op een correcte veilige manier te laten bijwonen.
Verder kan de zaterdagmarkt beter verplaatst worden naar het Hoornwerk en Leopold III-laan
omdat daar de organisatie en het verloop ervan beter/makkelijker conform de opgelegde
veiligheidsmaatregelen kan gebeuren.
Het is in de huidige, uitzonderlijke crisisomstandigheden naar aanleiding van het Covid-19 virus en
de strijd tegen de verspreiding ervan noodzakelijk de dienstverlening en de besluitvorming van de
gemeente naar best vermogen te organiseren. Het is in die zin wenselijk dat de burgemeester
hiertoe wegens hoogdringendheid en noodzakelijkheid een gemotiveerd besluit neemt.
Besluit
Op basis van deze overwegingen besluit de burgemeester als:
Artikel 1 : Er worden geen kermissen en/of rommelmarkten toegelaten op het grondgebied van
de stad Ieper.
Artikel 2: Voor de Last Post plechtigheid wordt de publiekszone beperkt tot de ruimte onder de
Menenpoort en tot aan de leeuwen waarbij men enkel kan plaatsnemen op de daartoe
aangeduide plaatsen. Daarbuiten wordt een perimeter afgebakend waarbinnen er geen publiek
wordt toegelaten, behoudens op de bestaande terrassen conform de geldende regels voor de
horeca.
Artikel 3: de zaterdagmarkt wordt opnieuw georganiseerd in Hoornwerk en Leopold III-laan zodat
de organisatie ervan conform de vastgestelde maatregelen kan gebeuren.
Artikel 4: Aan de politie wordt de opdracht gegeven om strikt toe te zien op de naleving van deze
maatregelen.
Artikel 5: Inbreuken op deze verordening worden beteugeld met de straffen bepaald door artikel
187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
Artikel 6: Dit besluit wordt van kracht vanaf 29 juli 2020 en blijft van kracht tot nader order. Het
kan ten allen tijde en onbeperkt herzien worden in het licht van de verdere evolutie van de
gezondheidsrisico’s.
Artikel 7: Dit besluit zal worden bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het decreet
lokaal bestuur. Dit besluit wordt eveneens ter kennisgeving bezorgd aan de provinciegouverneur
en de lokale politie.
Artikel 8: 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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