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Politieverordening van de burgemeester inzake verbodsbepalingen in 
het gebied Gemeentebos Kievitsheide in de strijd tegen het coronavirus 

COVID-19 
 
 
De burgemeester, 
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet; 
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 
Gelet op het Ministerieel Besluit d.d. 30 juni 2020 en latere wijzigingen houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken; 
Gelet op de Politieverordening d.d. 5 augustus 2020 van de gouverneur van de provincie 
Antwerpen betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19; 
Overwegende dat thans een samenscholingsverbod geldt van meer dan 10 personen in het kader 
van de strijd tegen het coronavirus COVID-19; 
Overwegende dat wordt vastgesteld dat de recente warme temperaturen leiden tot 
samenscholingen en schendingen van het zwemverbod in het gebied Gemeentebos Kievitsheide; 
dat deze situatie de openbare veiligheid en gezondheid in het gedrang brengt, enerzijds omwille 
van de schending van de geldende coronamaatregelen en anderzijds omwille van de gevaren die 
gepaard gaan met het zwemmen aldaar; 
Overwegende dat de burgemeester overeenkomstig artikelen 133, 134 en 135 van de Nieuwe 
Gemeentewet ambtshalve maatregelen kan nemen in het kader van de openbare veiligheid en 
gezondheid; dat de burgemeester overeenkomstig artikel 134sexies van de Nieuwe Gemeentewet 
in geval van verstoring van de openbare orde veroorzaakt door individuele of collectieve 
gedragingen, of in geval van herhaaldelijke inbreuken op de reglementen en verordeningen van 
de gemeenteraad gepleegd op eenzelfde plaats of ter gelegenheid van gelijkaardige 
gebeurtenissen en die een verstoring van de openbare orde of een overlast met zich 
meebrengen, kan beslissen over te gaan tot een tijdelijk plaatsverbod van een maand, tweemaal 
hernieuwbaar, jegens de dader of de daders van deze gedragingen; 
Overwegende dat de politie aangeeft dat de verdachten voornamelijk personen zijn die niet 
woonachtig zijn in Rijkevorsel; dat het in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 redelijk lijkt 
om derhalve een verbod uit te vaardigen jegens personen die niet woonachtig zijn in Rijkevorsel 
om het gebied Gemeentebos Kievitsheide, te betreden vanaf heden tot nader bericht;  
Overwegende dat het voorts aangewezen lijkt om een uitdrukkelijk zwemverbod uit te vaardigen 
in het gebied Gemeentebos Kievitsheide; 
Overwegende dat van onderhavige politieverordening overeenkomstig artikel 134, §1 van de 
Nieuwe Gemeentewet onverwijld kennis moet gegeven worden aan de gemeenteraad, aan 
dewelke deze verordening ter bekrachtiging moeten worden voorgelegd tijdens de eerstvolgende 
zitting; 

 
Besluit: 
 

Art. 1.- Een verbod uit te vaardigen jegens personen die niet woonachtig zijn in Rijkevorsel om 
het gebied Gemeentebos Kievitsheide, te betreden vanaf heden tot nader bericht.  
 
Art. 2.- Het bestaande zwemverbod in het gebied Gemeentebos Kievitsheide uitdrukkelijk te 
bekrachtigen. 
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Art. 3.- Inbreuken op onderhavige politieverordening worden gesanctioneerd volgens de 
wetgeving ter zake. 
 
Art. 4.- Onderhavige politieverordening overeenkomstig artikel 134, §1 van de Nieuwe 
Gemeentewet onverwijld ter kennis te geven aan de gemeenteraad, aan dewelke deze 
verordening ter bekrachtiging wordt voorgelegd tijdens de eerstvolgende zitting. 
 
Art. 5.- Onderhavig politieverordening over te maken aan de politiezone Noorderkempen de 
dienst veiligheid en noodplanning, de communicatiedienst, de technische dienst en de cluster 
beleving. 
 
 
Aldus gedaan te Rijkevorsel op 12 augustus 2020. 
 
 
 
De Burgemeester, 
 

 
 
D. Cuylaerts
 


