
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS 

Beslissing van de burgemeester van 29 juli 2020 . 

Corona-problematiek- kermissen en evenementen. 

De burgemeester 

Juridische basis: 

1. De wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming. 

2. De Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 134 §1 en 135 §2. 

3. De wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, artikelen 11 en 42. 

4. De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikelen 181, 182 en 187. 

5. Het Decreet lokaal bestuur, inzonderheid art. 63, 285 en 286. 

6. Het Ministerieel besluit van 24 en 28 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit 

van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 

COVID-19 te beperken. 

Voorgaande: 

1. De beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 28 juli 2020 houdende "Corona-

problematiek- kermissen en evenementen.". 

2. De e-mail van noodplanning@vlaamsbrabant.be van 29 juli 2020. 

Probleemstelling: 

Voor evenementen georganiseerd op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde 

gemeentelijke overheid nodig. 

Kermissen worden door de gemeentelijke overheid georganiseerd. 

Er is een algemeen stijgende tendens in het aantal COVID-19 besmettingen in België. Meer specifiek is er 

ook al een beperkte stijging in de omliggende gemeenten in Vlaams-Brabant en Limburg op te merken. 

Motivering:  

Tussen Geetbets en de naastliggende gemeenten zijn er nauwe contacten. Bij evenementen komen er ook 

heel wat inwoners van andere naastliggende gemeenten naar Geetbets. 

 
Het niet organiseren van dergelijke evenementen in de publieke ruimte kan bijdragen in de strijd tegen de 

verspreiding van het COVID-19-virus. 

Met de gouverneur werd er op 29 juli 2020 een voorafgaandelijk overleg gepleegd via mail. 

Bijgevolg kunnen de kermissen en de eigen evenementen met uitzondering van de sport- en 

jeugdactiviteiten tot en met 31 augustus 2020 en alle activiteiten i.v.m. Rummenkermis begin september 

geannuleerd worden en kunnen door derden georganiseerde evenementen op de openbare weg niet 

toegelaten worden tot en met 31 augustus 2020. 

besluit 



Artikel 1  

De kermissen en de eigen evenementen met uitzondering van de sport- en jeugdactiviteiten tot en met 31 

augustus 2020 en alle activiteiten i.v.m. Rummenkermis begin september te annuleren. 

Geen door derden georganiseerde evenementen op de openbare weg toe te laten tot en met 31 augustus 

2020. 

Artikel 2  

Deze beslissing zal ter kennis gebracht worden van het publiek via de webtoepassing van de gemeente, en 

blijft gepubliceerd zo lang ze geldig is. 

Artikel 3  

Deze politieverordening zal onverwijld worden voorgelegd aan de gemeenteraad die ze dient te 

bevestigen. 

Artikel 4  

Overeenkomstig artikelen 14 en 19, 2e 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 zestig dagen vanaf de kennisgeving of bekendmaking. Dit 

beroep kan worden ingesteld door middelvan een aangetekend verzoekschrift dat is ondertekend door de 

partij of door een advocaat die is ingeschreven op de tabel van de Orde van Advocaten. 

Artikel 5  

Dit besluit wordt overgemaakt aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en de politiezone 

Hageland. 

 

Namens de burgemeester: 

In opdracht: de Algemeen directeur 

get. Herman Stiers 

De Burgemeester 

get. Jo Roggen 

Voor eensluidend uittreksel: 

De Algemeen directeur 

 

Herman Stiers 

De Burgemeester 

 

Jo Roggen 
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