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besluit van 2 december 2021

GEZONDHEID - TREFFEN VAN DRINGENDE MAATREGELEN TER BEPERKING VAN DE

VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS - TIJDELIJKE OPSCHORTING VAN DE PRIVATE 
RECREATIEVE ACTIVITEITEN GEORGANISEERD IN DE GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR VAN 
DE GEMEENTE KOKSIJDE

Gelet op de wet van 14 augustus 2021 betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische 
noodsituatie, artikel 4, § 2, artikel 5 § 2 en artikel 6, § 1 betreffende de bevoegdheid van de burgemeester die 
maatregelen kan nemen die strenger zijn ten opzichte van de federale maatregelen zo de lokale omstandigheden dit 
vereisen;

Gelet op het Koninklijk Besluit van 28 oktober 2021 houdende de afkondiging van de epidemische noodsituatie 
betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie

Gelet op het Koninklijk Besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde 
de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus 
COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken, en verdere wijzigingen;

Gelet op het ministerieel schrijven van 01 november 2021 betreffende het aannemen van lokale maatregelen van 
bestuurlijke politie met het oog op de bestrijding van de epidemische noodsituatie en de uitvoering van de procedure 
Local Outbreak Management;

Gelet op de beslissing door de crisiscel van de gemeente Koksijde van 2 december 2021 tot het tijdelijk opschorten 
van bepaalde activiteiten die worden georganiseerd in de gemeentelijke infrastructuur van de gemeente Koksijde;

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

Overwegende de verklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie van 30 januari 2020 met betrekking tot de 
noodtoestand inzake de openbare gezondheid op internationaal niveau, in het bijzonder met betrekking tot de 
besmettelijkheid en het sterfterisico;

Overwegende dat het coronavirus COVID-19 als een pandemie werd verklaard door de Wereldgezondheidsorganisatie 
op 11 maart 2020, met een aanzienlijke verspreiding binnen Europa en België;

Overwegende dat de WHO op 16 maart 2020 het hoogste dreigingsniveau heeft uitgeroepen aangaande het 
coronavirus COVID-19 die de wereldeconomie destabiliseert en zich snel verspreidt over de wereld;

Overwegende de inleidende toespraak van de directeur-generaal van de WHO van 12 oktober 2020 die aangaf dat het 
virus zich voornamelijk verspreidt tussen nauwe contacten en aanleiding geeft tot opflakkeringen van de epidemie die 
onder controle zouden kunnen worden gehouden door middel van gerichte maatregelen;

Overwegende de verklaring van de directeur-generaal van de WHO Europa van 15 oktober 2020, die aangeeft dat de 
situatie in Europa zeer onrustwekkend is en dat de overdracht en besmettingsbronnen plaatsvinden in de huizen, 
binnen in publieke plaatsen en bij de personen die de zelfbeschermingsmaatregelen niet correct naleven;

Overwegende dat ons land sinds 13 oktober 2020 op nationaal niveau in alarmniveau 4 (zeer hoge altertheid) zit;

Overwegende de verklaring van de directeur-generaal van de WHO Europa van 29 april 2021, die aangaf dat 
individuele en collectieve gezondheidsmaatregelen dominante factoren blijven bij het bepalen van het verloop van de 
pandemie; dat we ons bewust moeten zijn van het feit dat vaccins alleen de pandemie niet zullen beëindigen; dat in 
de context van de pandemie het een combinatie van vaccins en krachtige gezondheidsmaatregelen is die ons de 
duidelijkste weg naar het normale biedt;

Overwegende de verklaring van de directeur-generaal van de WHO Europa van 1 juli 2021, waarin wordt benadrukt 
dat door het bestaan van nieuwe varianten – in het bijzonder de verontrustende Deltavariant –, de nog steeds 
ontoereikende vaccinatiegraad, en de toename van het aantal reizen, een risico bestaat op een nieuwe 
besmettingsgolf in de Europese regio; dat derhalve een beroep wordt gedaan op de verantwoordelijkheid van burgers, 
vakantiegangers en reizigers, met name wat betreft de noodzaak zich te laten vaccineren;

Overwegende de verklaring van de directeur-generaal van de WHO Europa van 30 augustus 2021, waarin wordt 
benadrukt dat door het bestaan van de meer besmettelijke Delta-variant, de versoepelingen in de 
gezondheidsmaatregelen, en de toename van het aantal reizen, er sprake is van een stijging in het aantal 
besmettingen; dat dit gepaard gaat met een toenemende druk op de ziekenhuizen en een toename in het aantal 
sterfgevallen; dat het bijgevolg van belang is standvastig te zijn in het hanteren van verschillende 
beschermingsmaatregelen, waaronder vaccinaties en mondmaskers;

Overwegende de verklaring van de directeur-generaal van de WHO Europa van 4 november 2021 dat Europa zich 
opnieuw in het epicentrum van de pandemie bevindt, en dat de waargenomen toename van het aantal gevallen 
afhankelijk van de regio kan worden verklaard door de ontoereikende vaccinatiegraad en de versoepeling van de 
sanitaire en sociale maatregelen;

Overwegende de urgentie en het risico voor de volksgezondheid dat het coronavirus COVID-19 met zich meebrengt 
voor de bevolking;

Overwegende dat sterk wordt aanbevolen om de sociale contacten maximaal te beperken;
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Overwegende dat het coronavirus COVID-19 een infectieziekte is die meestal de longen en luchtwegen treft; dat het 
coronavirus COVID-19 wordt overgedragen van mens op mens via de lucht; dat de overdracht van de ziekte lijkt 
plaats te vinden via alle mogelijke emissies via de mond en de neus;

Overwegende dat de huidige epidemiologische situatie nog steeds zeer ernstig en precair is; dat waakzaamheid 
geboden blijft; dat verregaande en ingrijpende maatregelen onvermijdelijk blijven om de situatie onder controle te 
houden; dat de maatregelen zich verder opdringen om de overdracht van het virus tegen te gaan door ondermeer de 
intensiteit en de duur van het contact tussen personen in een besloten ruimte te beperken; dat in de afgelopen en 
komende maanden de toegenomen mobiliteit, fysieke interacties en bijeenkomsten kunnen leiden tot meer overdracht 
in Europa; dat noch de testing, noch het toedienen van vaccins een vervanging is voor het naleven van maatregelen; 
dat het coronavirus COVID-19 nog steeds op het Europese grondgebied circuleert;

Overwegende dat de zorgwekkende B.1.617.2 variant (Deltavariant) dominant is geworden in België; dat deze variant 
nog besmettelijker is dan de Alpha-variant en daardoor het virus nog vlotter kan circuleren onder de bevolking;

Overwegende dat om de verdere verspreiding van het virus te verhinderen met het oog op de beperking van de uiterst 
ernstige gevaren voor de volksgezondheid reeds diverse maatregelen werden genomen door de federale overheid; dat 
het voor zich spreekt dat deze maatregelen strikt dienen te worden opgevolgd; dat lokale besturen hierin een 
belangrijke rol spelen;

Overwegende dat een lokaal bestuur de specifieke opdracht heeft om te 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 het behoort tot de taak en bevoegdheid van de gemeenten en van de 
burgemeester in het bijzonder tot het nemen van passende maatregelen om epidemieën, zoals de ernstige dreiging die 
het COVID-19-virus met zich meebrengt, te voorkomen;

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

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

Overwegende dat de verantwoordelijkheid om zelf de nodige maatregelen te nemen in het geval van (een cluster) van 
besmettingen middels voormelde wet van 14 augustus 2021 aan de burgemeester wordt gegeven;

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

Overwegende de diverse besmettingen met het COVID-19 virus op het grondgebied van de gemeente Koksijde;

Overwegende dat de gemeente Koksijde op vandaag met een stijgend aantal besmettingen te kampen heeft; dat het 
aantal nieuwe besmettingen nog nooit zo hoog is geweest; dat de gemeente Koksijde op vandaag rood kleurt; dat de 
stijgende aantal besmettingen overal en in elke bevolkingsgroep voorkomen;

Overwegende dat bij de organisatie van private recreatieve activiteiten en lessen volwassenenonderwijs in de 
gemeentelijke infrastructuur een mix verschillende personen worden samengebracht;

Overwegende dat het aldus mogelijk is op deze manier dat er contact wordt gelegd of reeds is geweest tussen 
besmette en niet besmette burgers;

Overwegende dat alle nodige maatregelen dienen te worden genomen om een verdere verspreiding tegen te gaan;

Overwegende dat uit voorzorg er een tijdelijke opschorting wordt bevolen van de private recreatieve activiteiten en 
lessen volwassenonderwijs aangeboden door CVO Cervo-Go die worden georganiseerd in de gemeentelijke 
infrastructuur Koksijde Annex gebouw, Feestzaal Kerkepanne, Feestzaal Noordduinen, Feestzaal ’t Oud Schooltje, 
Feestzaal Witte Burg, Vergaderzalen Natuureducatief centrum Duinenhuis en Raadszaal en vergaderzaal Erfgoedhuis 
van de gemeente Koksijde tot en met 31 december 2021 tenzij toestemming wordt gegeven door het college van 
burgemeester en schepenen en met uitzondering van buitenschoolse activiteiten voor -18 jarigen, activiteiten 
georganiseerd binnen het kader van het basis-en secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en buitenschoolse 
kinderopvang;

Overwegende het gunstig advies van de gouverneur van West-Vlaanderen van 2 december met betrekking tot 
onderhavig besluit van de burgemeester;

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

BESLUIT

Art. 1: Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid, in het licht van de COVID-19-pandemie, wordt door 
burgemeester Marc Vanden Bussche beslist om over te gaan tot een tijdelijk opschorting van alle private recreatieve 
activiteiten en lessen volwassenonderwijs aangeboden door CVO Cervo-Go die worden georganiseerd in de 
gemeentelijke infrastructuur Koksijde Annex gebouw, Feestzaal Kerkepanne, Feestzaal Noordduinen, Feestzaal ’t Oud 
Schooltje, Feestzaal Witte Burg, Vergaderzalen Natuureducatief centrum Duinenhuis en Raadszaal en vergaderzaal 
Erfgoedhuis van de gemeente Koksijde tot en met 31 december 2021 tenzij toestemming wordt gegeven door het 
college van burgemeester en schepenen en met uitzondering van buitenschoolse activiteiten voor -18 jarigen, 
activiteiten georganiseerd binnen het kader van het basis- en secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs en 
buitenschoolse kinderopvang;
Art. 2: Het besluit treedt onmiddellijk in werking en geldt tot en met 31 december 2021.
Art. 3: Het besluit kan te allen tijde en onbeperkt herzien worden in het licht van de verdere evolutie van de 



BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER

 

gezondheidsrisico’s.
Art. 4: Inbreuken op dit besluit worden bestraft met de straffen bepaald door artikel 6, § 1 van de wet van 14 
augustus 2021 betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie.
Art. 5: De lokale politie en desgevallend de federale politie zijn belast met het toezicht op de naleving van dit besluit.

 

Koksijde, 2 december 2021

De algemeen directeur,

Joeri Stekelorum

De burgemeester,

Marc Vanden Bussche


