
STAD NIEUWPOORT

BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER DD. 4 FEBRUARI 2021.

1. BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER BETREFFENDE HET VERBOD TOT HET ORGANISEREN 
VAN BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN INCLUSIEF DE LESSEN VAN HET DEELTIJDS 
KUNSTONDERWIJS OP HET GANSE GRONDGEBIED VAN NIEUWPOORT.

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 van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase 
betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19;

Gelet op het Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd op 1 november 2020, op 28 
november 2020, op 11 december 2020, op 19 december 2020, op 20 december 2020, op 21 
december 2020, op 24 december 2020, 12 januari 2021, op 14 januari 2021,  op 26 januari 2021 en 
op 29 januari 2021 en latere wijzigingen;

Overwegende dat er een clusterbesmetting van 2 leerkrachten en 1 kleuter uit verschillende 
kleuterklassen werd vastgesteld op de kleuterafdeling van de vrije basisschool Stella Maris dd. 3 
februari 2021; 

Overwegende dat bij 1 volledig gezin, waarvan de kleuter ook naar school gaat in Stella Maris, de 
UK variant werd vastgesteld op 3 februari 2021;

Overwegende dat de crisiscel op 3 februari 2021 in hoogdringendheid werd samengeroepen, met 
volgende leden: burgemeester Vanden Broucke, algemeen directeur Willaert, 
noodplanningscoördinator Wyseure, dokter Van Egmond, arts infectiezieken AZG, MSPOC dokter 
Debruycker, dokter Desmet,  Dokter Dewulf, het CLB, de directie van Stella Maris de heer Hillewaere, 
de heer Gheysen, voorzitter van het schoolbestuur en de heer Maesen buitenschoolse opvang;

Overwegende dat in overleg met alle partners van de crisiscel werd beslist om de kleuterafdeling 
van de vrije basisschool Stella Maris op 4 februari  en 5 februari 2021 voorlopig te sluiten en alle 
kleuters op vrijdagmiddag 5 februari 2021 te laten testen met PCR testen door de mobiele teams van 
UZ Gent;

Overwegende dat op 4 februari 2021 een nieuwe melding kwam via de huisarts, Dr Dewulf dat 1 
leerkracht positief testte en 1 kleuter eveneens positief bevestigd werd. Deze kleuter is een lid van 
het gezin waarbij de UK variant gisteren werd vastgesteld. De test gaf momenteel nog geen uitsluitsel 
van deze variant;

Overwegende dat deze kleuter maandag 1 februari 2021 nog werd opgehaald en opgevangen 
door familie met gezinsleden in de lagere school;

Overwegende dat dit familielid ondertussen ook een test zal ondergaan wegens HRC;

Overwegende dat deze lagere school kinderen op dinsdag 2 februari 2021 en woensdag 3 februari 
2021 nog aan buitenschoolse sportactiviteiten deelnamen;

Overwegende dat de burgemeester beslist om vanaf 4 februari 2021 een verbod in te voeren op 
het organiseren van buitenschoolse activiteiten inclusief de lessen van het deeltijds onderwijs, op het 
ganse grondgebied Nieuwpoort om verdere verspreiding tegen te gaan; 

Overwegende dat een uitzondering wordt toegestaan voor de organisatie van voor- en naschoolse 
opvang zowel binnen als buiten de school;

Overwegende dat bij de voor- en naschoolse opvang (zowel op school als buiten de school 
georganiseerd) een strikte scheiding dient te worden voorzien tussen de kinderen van de 
verschillende scholen;



Overwegende dat op 4 februari 2021 advies werd gevraagd aan de Provincie West-Vlaanderen en 
de Arts Infectieziektebestrijding en Vaccinatie; 

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

Overwegende dat dit besluit in werking treedt vanaf 4 februari 2021 tot en met 7 februari 2021;

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

Overwegende dat er op zondag 7 februari 2021 een nieuwe crisiscel zal plaatsvinden met alle 
actoren om de situatie opnieuw te evalueren;

BESLUIT : 

Art.1. Vanaf donderdag 4 februari 2021 geldt een verbod op de organisatie van alle buitenschoolse 
activiteiten inclusief de lessen van het deeltijds kunstonderwijs op het ganse grondgebied van 
Nieuwpoort.

Art.2. Er wordt een uitzondering toegestaan voor de organisatie van de voor- en naschoolse opvang 
zowel binnen als buiten de school georganiseerd.

Art.3. De voor- en naschoolse opvang (zowel op de school als buiten de school georganiseerd) 
moet een strikte scheiding voorzien tussen de kinderen van de verschillende scholen.

Art.4. Het besluit treedt in werking vanaf donderdag 4 februari 2021 tot en met 7 februari 2021 en 
kan ten allen tijde en onbeperkt herzien worden in het licht van de verdere evolutie van de 
gezondheidsrisico’s.

Art.5. De inbreuken op dit besluit kunnen worden beteugeld met de straffen bepaald door artikel 187 
van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

Art.6. De lokale politie en de federale overheid is belast met het toezicht op de naleving van dit 
besluit.

Art.7. 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.8. Kennis van dit besluit wordt gegeven aan de dienst preventie en veiligheid en de lokale politie 
westkust en alle andere nodige diensten.

De Algemeen Directeur
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De Burgemeester
Geert Vanden Broucke

Nieuwpoort, 4 februari 2021
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