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Beschrijving
Aanleiding en context
De verspreiding van het Corona-virus (Covid-19) moet absoluut zoveel mogelijk ingeperkt worden.
De Nationale Veiligheidsraad heeft op donderdag 12 maart 2020 het nationaal rampenplan
afgekondigd.
Deze beslissing is gebaseerd op de introductie van de social distancing maatregelen die door alle
supranationale gezondheidsorganisaties ondersteund worden en in alle landen genomen worden.
De beslissing is eveneens gestaafd door wetenschappelijke aanbevelingen die geformuleerd werden
door de Risk Assessment Group op 10 maart 2020.
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De Nationale Veiligheidsraad besliste zo o.a. dat verplaatsingen enkel nog mogelijk zijn, wanneer ze
"noodzakelijk" zijn.
Ondertussen is verduidelijkt dat fysieke activiteiten in openlucht, zoals wandelen en joggen mogen,
maar enkel met mensen van je gezin die onder hetzelfde dak wonen en 1 extra persoon. Met de extra
persoon moet de social distance van 1,5 meter gerespecteerd worden.
Verder is ook verduidelijkt dat het niet de bedoeling is om de auto te nemen om in een bos/ park te
gaan wandelen. Activiteiten in open lucht moeten vertrekken van thuis uit, zonder hiervoor extra
vervoersmiddelen te gebruiken.
Het is de opdracht van de gemeenten om te voorzien in een goede politie, ten behoeve van de
inwoners, met name over zindelijkheid, gezondheid, veiligheid en rust op de openbare wegen en
plaatsen en in openbare gebouwen. In casu heeft de bevoegdheid met name betrekking op het
handhaven van de openbare gezondheid.
Om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan dienen er dringende maatregelen genomen te
worden, die noodzakelijk zijn om te vermijden dat de gezondheidszorg onder zodanig zware druk
komt te staan dat de algemene zorgverlening volledig in het gedrang komt.
Argumentatie
Op het grondgebied van Hechtel-Eksel zijn er verschillende natuur- en wandelgebieden die voorzien
zijn van parkeergelegenheid.
In het weekend van 21-22 maart waren er opvallend veel auto's geparkeerd op deze parkings,
ondanks de maatregelen i.k.v. de Corona-bestrijding.
Om de maatregelen die door de federale overheid genomen zijn, verder af te dwingen lijkt het nodig
en noodzakelijk om de parkeergelegenheden aan deze wandel- en natuurgebieden af te sluiten, om zo
de extra verplaatsingen te vermijden/ ontraden.
Er werd ook overleg gepleegd met de burgemeester van Peer ivm de afsluiting van de parking van het
natuurgebied Resterheide, zowel in Peer als in Hechtel-Eksel.
Volgende parkings worden afgesloten:
 Parking Resterheide op grondgebied Hechtel-Eksel.
 Parking In den Brand.
 Parking Pijnven.
Dit voorstel ligt volledig in lijn met de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad.
Gezien de hoogdringendheid van de situatie is de burgemeester van oordeel dat hij het advies van de
Gemeenteraad niet kan afwachten.
Juridische grond
Ministerieel Besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken.
Artikel 134 § 1 Nieuwe Gemeentewet.
Politiebesluit van de Provincie Limburg van 11 maart 2020.
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Besluit
Artikel 1
De burgemeester beslist om de parkings aan de natuur- en wandelgebieden Resterheide, In Den Brand en
Pijnven volledig af te sluiten vanaf dinsdag 24 maart 2020 08.00 uur en dit zolang de federale maatregelen van
kracht zijn. Enkel bevoegden en verantwoordelijke diensten hebben toegang.

Artikel 2
Wanneer de Nationale Veiligheidsraad beslist om de periode voor de andere genomen maatregelen te
verlengen en/of de maatregelen te verstrengen of te versoepelen, zullen deze maatregelen aangepast worden
conform de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad.

Artikel 3
Deze politieverordening zal onverwijld worden voorgelegd aan de Gemeenteraad die ze dient te
bevestigen.

Artikel 4
Overeenkomstig artikelen 14 en 19, 2e lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan
tegen deze beslissing een beroep tot opschorting en nietigverklaring worden ingesteld bij de Raad van
State, wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven
vormen, overschrijding of afwending van macht, binnen zestig dagen vanaf de kennisgeving of
bekendmaking. Dit beroep kan worden ingesteld door middel van een aangetekend verzoekschrift dat
is ondertekend door de partij of door een advocaat die is ingeschreven op de tabel van de Orde van
Advocaten.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Burgemeesterbesluiten

Jan Dalemans
Burgemeester

Robert Verheyen
algemeen directeur
medeondertekening art. 279
DLB
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