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Verordening van de burgemeester tot het opleggen van passende maatregelen om de verspreiding
van het COVID-19) virus te beperken - afsluiting grensovergangen met Nederland

De burgemeester,

Gelet op de verspreiding van het COVID-19 virus (coronavirus) binnen Europa en België;
Gelet op de introductie van de social distancing maatregelen die door alle supranationale
gezondheidsorganisaties ondersteund worden en in verschillende landen genomen worden;
Gelet op het burgemeestersoverleg van l-L maart 2020 met de waarnemend gouverneur van de
provincie Oost-Vlaa nderen;
Gelet op het advies van 12 maart 2020 van de "Risk Assessment Group" en van de ',Risk
Management Group" waarin wetenschappelijke gebaseerde aanbevelingen worden geformuleerd;
Gelet op de bijeenkomsten van de Nationale Veiligheidsraad van 12 maart 2020 en 17 maart 2O2O;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase
betreffende de coórdinatie en het beheer van de crisis coronavirus coVlD-19.
Gelet op het ministerieel besluit dd. 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
Gelet op andere maatregelen die samen met het beleid van "social distancing" dienen uitgerold te

worden;
Gelet op de bijeenkomsten van de gemeentelijke veiligheidscel op 23 maart2O2O
Gelet op het belang om aandachtig te zijn voor kwetsbare risicogroepen;

Overwegende dat, om zoveel als mogelijk te vermijden dat het gezondheidszorgsysteem dermate
onder druk komt te staan dat de noodzakelijke zorgverlening in het gedrang komt, er zich
maatregelen opdringen om de verspreiding van het COVID-19 (coronavirus) te beperken;
Overwegende dat deze maatregelen onder meer kaderen in "social dlstancing" als middel om het
contact tussen de besmette en niet-besmette personen te verminderen;
Dat deze maatregelen als doel hebben om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken

of te vertragen;
Dat het COVID-19 (coronavirus) zich, ondanks de reeds genomen maatregelen, verder blijft
verspreiden en het aantal besmettingen dagelijks blijft toenemen;

Gelet op het feit dat er bij controles aan de grensovergangen wordt vastgesteld dat onnodige
verplaatsingen tussen België en Nederland blijven plaatsvinden, die strijdig zijn met de bepalingen
van het MB van 1-8 maart 2020;
Gelet op het feit dat de politiezone ... sedert L8 maart 2020 actieve grenscontroles voert en aangeeft
dat het wenselijk zou zijn om het aantal grensovergangen tot een minimum te beperken teneinde de
controles zo efficiënt mogelijk te laten verlopen;
Dat de burgemeester zich genoodzaakt ziet om bijkomende maatregelen te nemen teneinde de
verspreicline van het COVID-19 (coronavirus) op het grondgebied van de gemeente Assenede tegen

te gaan en in de mate van het mogelijke in te perken;
Gelet op de uitzonderlijkheid en hoogdringendheid waardoor bijkomende maatregelen noodzakelijk
zijn om de openbare veiligheid en gezondheid te herstellen;
Gelet op de Europese basisvrijheid van vrij verkeer van personen zoals gewaarborgd door het
verdrag betreffende de werking van de Europese unie dd. 26 oktober 20L2;
Gelet op artikel 45, 53, b van voornoemd verdrag dat stelt dat de lidstaten gerechtvaardigde
beperkingen kunnen opleggen op dit recht uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid
en de volksgezondheid;

Gelet op de afwijkende strategie die Nederland hanteert inzake de bestrijding van het COVID-19
coronavirus;
Gelet op het feit dat alle onnodige verplaatsingen tussen België en Nederland vermeden moeten

worden;
Gelet op het feit dat het daarom aangewezen is om de grensovergangen tussen België en Nederland

te beperken;
Gelet op het feit dat het vrij verkeer van personen beperkt wordt tot noodzakelijke verplaatsingen
cfr. de geldende federale maatregelen dd. 18 maart 2020 en tot einde federale maatregelen, meer
bepaald de overgang via de Gemeente Terneuzen en Gemeente Assenede.
Gelet dat de overige wegen en sluipwegen zullen worden afgezet door middel van een fysieke
barrière en deze verordening dus zowel gemeentelijke als gewestelijke wegen treft;
Gelet op het feit dat het vrij verkeer van goederen gevrijwaard blijft;
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 133, lid 2 en artikel 135 $2,5' dat stelt dat de
gemeente passende maatregelen kan nemen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën en
epizoótieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden;
Gelet op artikel 134, 51van de nieuwe gemeentewet dat stelt: "in geval van oproer, kwaadwillige
samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvoorziene gebeurtenissen,
waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, kan de
burgemeester politieverordeningen maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de
gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot
de raad te moeten wenden. Die verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de
eerstvolgende vergadering niet worden bekrachtigd.";
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BESLUIT

Artikell
Onderhavige maatregel wordt genomen in uitvoering van artikel 133, lid 2 en artikel 1,35,92,5'van
de nieuwe gemeentewet.
Alle overige grensovergangen tussen Gemeente Terneuzen en Gemeente Assenede worden fysiek
afgesloten met ingang van 23.maa rt2O2O.
Dit zijn o.a. de volgende overgangen (niet limitatief)

Vanaf 23.O3.2O2O worden volgende grensovergangen tussen de gemeente Terneuzen en de
gemeente Assenede afgesloten door middel van nadarhekkens + C3 + ,,Geen doorgang voor
onbevoegden wegens Corona" in:
Poeldijkstraat 50m voor de Meersmennestraat -> afgesloten - sluissysteem
2
M eersmen nestraat thv Poeld ijkstraat -> vo led ig afgesloten
3
Staakstraat thv Vrijestraat -> afgesloten - sluissysteem
4
Oude Molenstraat thv Vrijestraat -> afgesloten - sluissysteem
5
Gezustersstraat thv Zeestraatje (NED) -> volledig afgesloten
6
Gezustersstraat thv Binnenpolderweg (NED) -> volledig afgesloten
7
Gezustersstraat thv Verdronken polderweg (NED) -> volledig afgesloten
8
Scheurhoekstraat thv Sint Pietersdijk (NED) -> volledig afgesloten
9
Posthoorn thv Posthoornweg (NED) -> afgesloten - sluissysteem
10
Braakmanstraat thv Cathalijnweg (NED) -> volledig afgesloten
1.1.
Braakmanstraat thv Olmendijkweg (NED) -> volledig afgesloten
72 Haven thv Boekhouteweg (NED) -> afgesloten - sluissysteem
13 Haven thv Clarapolder (NED) -> volledig afgesloten
1,4 Haven thv Clarapolderweg (NED) -> afgesloten - sluissysteem
(zie lijst en aanduiding plan)
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Op sommige invalswegen zullen in sluisvorm opgesteld worden zodat de doorgang voor
grensarbeiders of anderen met toelating mogelijk is. De politiediensten zullen er op toezien dat hier
geen misbruik van gemaakt wordt en zullen verbaliseren indien nodig.

Artikel2
Overtredingen van dit besluit worden bestraft met een gevangenisstraf van acht tot veertien dagen
en een geldboete van 26 tot 200 euro, of met één van deze straffen alleen. De bedragen hier
voornoemd worden vermenigvuldigd met 8 zoals bepaald in de wet van 5 maart i.952 betreffende
de opdeciemen op de strafrechtelijke boeten.

Artikel3

ln toepassing van artikel 19, lid 2 van de gecoórdineerde wetten op de Raad van State kan een

verzoekschrift tot nietigverklaring bij de Raad van State worden ingediend tegen deze beslissing. Het
verzoekschrift moel gedateerd en ondertekend, vergezeld worden van het vereiste aantal
eensluidend verklaarde afschriften en van een afschrift van de bestreden beslissing en bevat :

-

het opschrift " verzoekschrift tot nietigverklaring" als het niet eveneens een vordering tot

-

schorsing beva!
de naam, hoedanigheid en woonplaats of zetel van de verzoekende partij, en in voorkomend
geval, de gekozen woonplaats;
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-

de naam en het adres van de verwerende partij;

-

termijn voor het indienen van een beroep bij de Raad van state bedraagt 60 dagen vanaf de
kennisgeving. Op hetzelfde ogenblik als zij haar verzoekschrift indient, stuurt de verzoekende partij
een kopie daarvan ter informatie aan de verwerende partij. De verzoekende partij mag zich laten
vertegenwoordigen of bijstaan door een advocaat.
De

De verzending naar de Raad van State gebeurt bij

ter post aangetekende brief naar volgend adres

Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Artikel4
Dit besluit zal worden aangeplakt aan het gemeentelijk aanplakbord en worden bekendgemaakt via
de gemeentelijke online kanalen.
Daarnaast wordt dit besluit ter kennis gebracht aan de korpschef van de lokale politie ..., de
waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen en het Agentschap voor Wegen en
Verkeer.

Artikel5
Onderhavige verordening zal op de eerstvolgende gemeenteraad ter bekrachtiging voorgelegd

worden.
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Gedaan te Assenede op 23 maart2020

Namens de Burgemeester

Get. Frederik Willems

Get. Philippe De Coninck

Algemeen directeur

Burgemeester

Voor eensluidend afschrift
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Frederik Willems

Philippe De Coninck

Algemeen directeur

Burgemeester
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