Politiebesluit van de burgemeester van 17 maart 2020 tot sluiting van handelszaken die tabaks- en
alcoholproducten verkopen

-

Overwegende het Ministerieel Besluit van 13 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;

-

Overwegende dat de lokale overheden bevoegd blijven voor de openbare orde volgens artikel 135 §2;
meer bepaald de artikelen:
5° het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën en
epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden;
en
7° het nemen van de nodige maatregelen, inclusief politieverordeningen, voor het tegengaan van
alle vormen van openbare overlast. (ing. W. 13 mei 1999, art. 7, I: 20 juni 1999)]

-

overwegende de grote concentratie in Adinkerke van winkelende bezoekers, enkel en alleen omwille
van het feit dat zich aldaar een aanzienlijk aanbod van handelszaken bevindt die tabaks- en
alcoholproducten verkopen;

-

overwegende dat deze concentratie van bezoekers niet zou plaatsvinden indien in deze handelszaken
geen tabaks- en alcoholwaren zouden verkopen;

-

Overwegende de concentratie van deze handelszaken aan Dijk en omgeving, in de
Garzebekeveldstraat en omgeving, de Duinkerkekeiweg en omgeving en Duinhoekstraat ter hoogte
van de landsgrens;

-

Overwegende dat in functie van het coronavirus, absoluut dient vermeden te worden dat mensen zich
in grote getale in afgesloten ruimten bevinden;

-

overwegende de verkeersoverlast die dergelijke bezoekersstromen veroorzaken;

-

Overwegende de vele berichten aan de burgemeester van bezorgde en verontwaardigde burgers en
omwonenden, die zich in huidige omstandigheden beperkt zien in hun consumptiegedrag en
bewegingsvrijheid gelet op het verbod op samenkomst in groep; dit in flagrante tegenstelling tot de
concentratie van winkelende bezoekers in de omliggende straten en op omliggende pleinen;

-

Overwegende de blootstelling van de uitbater, zijn personeelsleden en de winkelende bezoekers
zelve, aan mensen van diverse afkomst, achtergrond en nationaliteit; dat er op geen enkele manier
kan verzekerd worden dat deze bezoekers op de hoogte zijn van de getroffen maatregelen ter
bestrijding van de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19;

-

Overwegende het feit van het geenszins respecteren van de principes van het “social distancing” door
de winkelende bezoekers;

-

Overwegende de verklaringen van de Franse President van maandagavond 16 maart in verband met
de afkondiging van een “lock down” voor het hele land, met de mogelijke sluiting van de landsgrens
als gevolg; meer bepaald de berichtgeving dat de landsgrens zal worden afgesloten vanaf 12.00u op
dinsdag 17 maart;

-

Overwegende de verwachte toestroom van Franse bezoekers vanaf het openingsuur van deze
handelszaken bij een mogelijke sluiting van de landsgrens om 12.00u; zij zullen zich immers maximaal
van tabakswaren en alcoholproducten willen bevoorraden;

-

Overwegende de verkeersoverlast die dergelijke bezoekersstromen veroorzaken;

-

Overwegende dat door het bovenstaande de openbare orde in het gedrang zal komen en dat de
burgemeester dient op te treden;

-

Overwegende dat maatregelen dienen worden genomen om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 tegen te gaan;

-

Overwegende dat er onvoldoende tijd is om de betrokken uitbaters te horen;

Beslist de burgemeester
Artikel 1:
De onmiddellijke sluiting van handelszaken die tabaks- en alcoholproducten verkopen aan Dijk en omgeving, in
de Garzebekeveldstraat en omgeving, de Duinkerkekeiweg en omgeving en Duinhoekstraat ter hoogte van de
landsgrens.
Artikel 2:
Deze beslissing gaat in op dinsdag 17 maart 2020 om 0600h en geldt tot intrekking ervan.
Artikel 3:
Deze beslissing wordt aan de uitbater van de desbetreffende handelszaken overgemaakt bij opening van de
handelszaak.
Artikel 4:
Tankstations kunnen blijven functioneren, de bijhorende shops dienen eveneens worden gesloten. Er mag
enkel aan terminals worden betaald.
Artikel 4:
Deze beslissing wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke kanalen.
Artikel 4: De korpschef van Politie Westkust dient in te staan in voor de controle op de uitvoering van- en
controle op dit besluit.
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