
STAD NIEUWPOORT

BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER DD. 9 OKTOBER 2020.

1. BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER BETREFFENDE DE PREVENTIEVE SLUITING VAN 
KANTINES EN CAFETARIA’S VAN SPORTVERENIGINGEN EN SPORTCLUBS.

De Burgemeester, 
 
Gelet op artikel 133, tweede alinea en artikel 135 §2, 5° van de nieuwe gemeentewet; 

Gelet op art. 63 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op het Ministerieel besluit dd. 8 oktober 2020 en latere wijzigingen houdende wijziging van 
het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken;

Overwegende dat het aantal besmettingen de laatste weken blijven stijgen;

Overwegende dat de burgemeester Geert Vanden Broucke heeft besloten om de kantines en de 
cafetaria’s van de sportclubs en sportverenigingen preventief te sluiten om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken;

Overwegende dat de burgemeester bevoegd is om uitvoering te geven aan de dringende 
maatregelen;

Overwegende dat om de naleving van politiebesluiten te verzekeren, de burgemeester 
rechtstreekse dwangmiddelen kan aanwenden en een beroep kan doen op de lokale politie en de 
federale politie;

Overwegende dat dit besluit in werking treedt vanaf 9 oktober 2020;

Overwegende dat er een continue evaluatie zal gebeuren van de doeltreffendheid van de genomen 
maatregelen en deze steeds kunnen worden herzien;

BESLUIT : 

Art.1. Vanaf vrijdag 9 oktober 2020 dienen alle cafetaria’s en kantines van sportclubs en 
sportverenigingen preventief gesloten te worden.

Art.2. Het besluit treedt in werking vanaf vrijdag 9 oktober 2020 en kan te allen tijde en onbeperkt 
herzien worden in het licht van de verdere evolutie van de gezondheidsrisico’s.

Art.3. De lokale politie en de federale overheid is belast met het toezicht op de naleving van dit 
besluit.

Art.4. 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.

Art.5. Kennis van dit besluit wordt gegeven aan de dienst preventie en veiligheid en de lokale politie 
westkust en alle andere nodige diensten.
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