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Besluit burgemeester van 18/03/2020
Openbare gezondheid - Politieverordening houdende verbod tot het organiseren
van de wekelijkse markt: Vaststelling
De burgemeester,
Samenvatting
Om de verdere verspreiding van het coronavirus CIVID-19 tegen te gaan dienen er dringend
passende maatregelen te worden genomen.
Het is de taak van de gemeente ten behoeve van de inwoners te voorzien in een goede
politie met name o.m. de gezondheid.
Aldus dient de gemeente passende maatregelen te nemen om epidemieën te voorkomen en
het verstrekking van de nodige hulp om ze te doen ophouden.
Krachtens art. 134,§1 van de Nieuwe Gemeentewet kan de burgemeester in dringende en
onvoorziene omstandigheden politieverordeningen uitvaardigen, met opgave van de redenen
waarom hij gemeend heeft zich niet tot de gemeenteraad te moeten wenden. Die
verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering niet
wordt bekrachtigd;
De burgemeester verbiedt met ingang van 19/03/2020 en tot nader order de organisatie van
de wekelijkse markt.
Dit verbod geldt tevens voor de voedselkramen.
Feiten en context
 De verspreiding van het coronavirus COVID-19 zet zich in versneld tempo verder
binnen Europa en België.
 Het Ministerieel Besluit van 18/03/2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken bepaalt in art. 1,4 het
volgende: De markten zijn verboden, behalve voedselkramen die onontbeerlijk zijn voor de
voedselvoorziening in gebieden die geen commerciële voedselinfrastructuren hebben.
 De gemeente Bonheiden beschikt over voldoende commerciële
voedselinfrastructuren. De voedselvoorziening kan worden gegarandeerd door de
plaatselijke handelaars.
Juridische grond
 De Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald de artikelen 134,§1 en 135,§2, tweede lid,
5°.
 Het Decreet over het lokaal bestuur.
 Het Ministerieel Besluit van 18/03/2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavisus COVID-19 te beperken.
Argumentatie

 Het behoort tot de taak en de bevoegdheid van de gemeente tot het nemen van
passende maatregelen om epidemieën, zoals de ernstige dreiging die het coronavirus
COVID-19 met zich meebrengt, te voorkomen.
 Dit besluit is ingegeven met het oog op de handhaving van de 'social distancemaatregelen' om de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te
gaan.
Besluit:
Artikel 1 - Verbiedt met ingang van 19/03/2020 en tot nader order de wekelijks markt op
het grondgebied van Bonheiden. Dit verbod geldt tevens voor de voedselkramen.
Artikel 2 - Stelt de de marktkramers onverwijld in kennis van dit besluit.
Artikel 3 - Legt dit besluit ter bekrachtiging voor tijdens de eerstvolgende gemeenteraad.
Artikel 4 - Maakt deze verordening bekend overeenkomstig de bepalingen van het Decreet
over het lokaal bestuur.
Artikel 5 - Overeenkomstig de artikelen 14 en 19, tweede lid van de gecoördineerde wetten
op de Raad van State kan tegen deze beslissing een beroep tot opschorting en
nietigverklaring worden ingesteld bij de Raad van State, wegens overtreding van hetzij
substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of
afwending van macht, binnen 60 dagen vanaf de kennisgeving of bekendmaking. Dit beroep
kan worden ingesteld d.m.v. een aangetekend verzoekschrift dat is ondertekend door de
partij of door een advocaat die is ingeschreven op de tabel van de Orde van Advocaten.
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