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BESLUIT BURGEMEESTER  

Maatregelen ter bestrijding van het coronavirus in de gemeente Assenede. 

 

Op basis van de gemeentewet, artikel 135 §2 5de lid, kan de burgemeester passende maatregelen 

nemen om rampen en plagen, zoals oa. brand, epidemiën en epizoötiën te voorkomen en het  de 

nodige hulp verstrekken om ze te doen ophouden. 

Het is noodzakelijk om extra maatregelen te nemen om de verspreiding van het coronavirus te 

voorkomen waarbij de eerste focus ligt op het beschermen van mensen die de grootste risico’s 

lopen. Dit zijn de kwetsbare groepen en vooral de ouderen. 

De overheid nam op 11.03.2020 nieuwe maatregelen om kwetsbare groepen te beschermen en om 

de verspreiding van het coronavirus in te perken en te vertragen. Dit is de "versterkte" fase 2 in de 

beheersing van corona in ons land. Het zijn maatregelen om situaties te vermijden waarbij veel 

mensen samenkomen en zo de kans op een contact tussen een mogelijke besmette persoon en 

gezonde personen te verminderen ("social distancing"). Zo geldt bijvoorbeeld het advies om grote 

evenementen (+1.000 personen) af te gelasten.  

Daarnaast heeft de Vlaamse overheid op 11.03.2020 beslist om alle lokale dienstencentra te sluiten. 

Dit betekent dat er ook geen sociaal restaurant meer georganiseerd wordt vanaf 12.03.2020 in het 

lokaal dienstencentrum De Piramide en in de antennes in de deelgemeenten. 

Om die redenen beslist de burgemeester bij hoogdringendheid om een aantal bijkomende 

maatregelen te nemen. 

 

BESLUIT  

Artikel 1 

Vanaf 13.03.2020 worden voor onbepaalde duur en tot nader bericht alle publieke samenkomsten, 

activiteiten en evenementen die door het gemeentebestuur en het OCMW worden georganiseerd 

afgelast. 

Art. 2 

Vanaf 13.03.2020 wordt voor onbepaalde duur en tot nader bericht aan derden die publieke 

samenkomsten, activiteiten en evenementen organiseren geadviseerd deze samenkomsten, 

activiteiten en evenementen te annuleren en eventueel te verplaatsen naar een latere datum. Deze 

organisatoren dragen zelf de verantwoordelijkheid en eventuele aansprakelijkheid als er zich 

besmettingen zouden voordoen. 

 



 

Art. 3 

Het OCMW krijgt opdracht om gebruikers van het sociaal restaurant die dit wensen aan dezelfde prijs 

een maaltijd  thuis te bezorgen. Zij organiseren tevens huisbezoeken bij de meest kwetsbare 

groepen. 

 

Opgemaakt te Assenede, op 12.03.2020 

 

 

          De Burgemeester, 

Philippe De Coninck 


