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besluit van 26 oktober 2020

GEZONDHEID - TREFFEN VAN DRINGENDE MAATREGELEN TER BEPERKING VAN DE 
VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS COVID-19 - TIJDELIJKE SLUITING VAN ZWEM- EN 
RECREATIEBAD HOGE BLEKKER TE 8670 KOKSIJDE, PYLYSERLAAN 32

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63, betreffende de bevoegdheden van de 
burgemeester die naast zijn bevoegdheden voor de uitvoering van de politiewetten, politiedecreten, 
politieverordeningen, politiereglementen en politiebesluiten, voor de bestuurlijke politie op het grondgebied van de 
gemeente en voor dringende politieverordeningen eveneens bevoegd is voor de uitvoering van de wetten, de decreten 
en de uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap tenzij die bevoegdheid 
uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen;

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 135 §2 betreffende de bevoegdheid van de gemeenten om 
passende maatregelen te nemen om rampen en plagen, zoals epidemieën en epizoötieën te voorkomen en het 
verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden;

Gelet op de Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 133 betreffende de bevoegdheid van de burgemeester om 
de politiewetten, de politieordonnanties, de politieverordeningen en de politiebesluiten uit te voeren;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken, en verdere wijzigingen, en in het bijzonder artikel 30, §1, tweede lid waarbij de 
bevoegde lokale overheid aanvullende preventieve maatregelen kan nemen ten opzichte van deze voorzien in 
voormeld besluit;

Overwegende de federale maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan;

Overwegende de verantwoordelijkheid om als gemeente de nodige maatregelen te nemen in geval van (een cluster 
van) besmettingen;

Overwegende dat de opdracht van de gemeenten bestaat in het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede 
politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in 
openbare gebouwen; dat deze bevoegdheid met name betrekking heeft op het handhaven van de openbare 
gezondheid;

Overwegende dat er dringend maatregelen moeten worden genomen om de verdere verspreiding van het coronavirus 
COVID-19 tegen te gaan in het kader van de bescherming van de openbare gezondheid;

Overwegende dat de verantwoordelijkheid om zelf de nodige maatregelen te nemen in het geval van (een cluster) van 
besmettingen, middels voormeld draaiboek aan de burgemeester wordt gegeven;

Overwegende dat de bevoegde lokale overheden aanvullende preventieve maatregelen kunnen nemen bovenop de 
maatregelen zoals voorzien in het ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, en verdere wijzigingen;

Overwegende dat het gezien de recente heropflakkering van het virus het aangewezen is om bepaalde maatregelen te 
nemen;

Overwegende de tweede besmettingsgolf van het virus in België en Europa, waardoor maatregelen zich verder 
opdringen om de overdracht ervan tegen te gaan, door onder meer de intensiteit en duur van het contact tussen 
personen in besloten ruimtes te beperken;

Overwegende dat een groot aantal inwoners van de gemeente Koksijde tot de meest kwetsbare groep behoort en 
bijzondere maatregelen zich opdringen ter bescherming van de gezondheid van deze bevolkingsgroep;

Overwegende de mogelijk de problematische situatie voor het referentieziekenhuis te Veurne in het geval van een 
effectieve grootschalige uitbraak in de gemeente;

Overwegende dat op 26 oktober 2020 een besmetting met het coronavirus COVID-19 werd vastgesteld bij een 
personeelslid van het zwem-en recreatiebad Hoge Blekker te 8670 Koksijde, Pylyserlaan 32;

Overwegende dat de contacttracing teruggaat tot twee dagen voor de eerste verschijnselen; dat de eerste 
verschijnselen bij het besmette personeelslid zijn begonnen op vrijdag 23 oktober 2020;

Overwegende dat het besmette personeelslid op woensdag 21 oktober en op vrijdag 23 oktober heeft gewerkt in het 
zwem-en recreatiebad Hoge Blekker; dat het personeelslid hierbij contact heeft gehad met andere collega's;

Overwegende dat het zwem-en recreatiebad Hoge Blekker sportinfrastructuur betreft waarbij er zeer frequent 
wisselende bezoekers zijn;

Overwegende dat alle nodige maatregelen dienen genomen te worden om een verdere verspreiding van 
het coronavirus COVID-19 tegen te gaan;

Overwegende dat uit voorzorg er een sluiting dient bevolen te worden van het zwem-en recreatiebad Hoge Blekker te 
8670 Koksijde, Pylyserlaan 32;

Overwegende dat er een continue evaluatie zal gebeuren van de doeltreffendheid van de genomen maatregelen en 
deze steeds kunnen worden herzien;
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Art. 1: Ter vrijwaring van de openbare gezondheid wordt door burgemeester Marc Vanden Bussche beslist om over te 
gaan tot een tijdelijke sluiting van het zwem-en recreatiebad Hoge Blekker te 8670 Koksijde, Pylyserlaan 32 vanaf 27 
oktober 2020 om 8 uur 's morgens.

Art. 2: Het besluit treedt in werking met onmiddellijke ingang en kan te allen tijde en onbeperkt herzien worden in het 
licht van de verdere evolutie van de gezondheidsrisico’s.

Koksijde, 26 oktober 2020

De algemeen directeur,

Joeri Stekelorum

De burgemeester,

Marc Vanden Bussche


