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Gemeente
Schoten

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN

VAN DE BURGEMEESTER

VAN 18.02.2021

Aanwezig: Maarten De Veuster, burgemeester.

POLITIEBESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN 18 FEBRUARI 2021 TOT 
TOELATING VAN EEN STATISCHE PROTESTMANIFESTATIE OP 21 FEBRUARI 
2021 OP DE PARKING VAN SPORTCENTRUM DE ZEURT TE SCHOTEN

De burgemeester,

Gelet op de schriftelijke aanvraag van 1 februari 2021 van “Nationale Beweging” (ontvangen door de 
gemeente op 4 februari 2021) tot toelating voor een statische protestmanifestatie op het Marktplein 
van Schoten op zondag 21 februari 2021 van 11.00 uur tot 12.30 uur;

Overwegende dat momenteel in België en in vele andere delen van de wereld de zogenaamde Corona-
epidemie (COVID-19 virus) heerst;

Overwegende dat de Wereldgezondheidsorganisatie deze epidemie op 11 maart 2020 tot een pandemie 
heeft verklaard, met een aanzienlijke verspreiding binnen Europa en België;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase 
betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19;

Gelet op de gecoördineerde versie van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende 
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, in het 
bijzonder artikel 15§9 luidende als volgt:

“Een maximum van 100 deelnemers mag statische betogingen bijwonen die plaatsvinden op de 
openbare weg, waar de social distancing kan worden gerespecteerd, en die voorafgaand werden 
toegelaten door de bevoegde gemeentelijke overheid overeenkomstig artikel 16”;

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur en in het bijzonder artikel 63;

Gelet op artikel 133, tweede lid en artikel 135, § 2 van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op het Algemeen Politiereglement Schoten waar in Afdeling 1.11 Openbare vergaderingen en 
manifestaties het volgende wordt bepaald:

“Artikel 45: De burgemeester moet minstens 8 dagen vooraf schriftelijk in kennis worden gesteld van 
vergaderingen of manifestaties op de openbare weg of een openbare plaats, met uitzondering van de 
occasionele gelegenheden zoals bedoeld in het “Bijzonder Politiereglement met betrekking tot het 
organiseren van evenementen en occasionele gelegenheden”.

Artikel 46: De deelnemers aan vergaderingen of manifestaties moeten gehoorzamen aan de bevelen 
van de burgemeester of zijn aangestelden die tot doel hebben de openbare veiligheid, orde en rust te 
vrijwaren of te herstellen.”;

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 
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heeft op het handhaven van de openbare orde,  de openbare veiligheid en de bescherming van de 
volksgezondheid;

Gelet op de ministeriële omzendbrief van 31 maart 2014 OOP 41 betreffende de operationalisering 
van het referentiekader CP 4 over het genegotieerd beheer van de publieke ruimte n.a.v. 
gebeurtenissen die de openbare orde aanbelangen;

Gelet op het ruim voorafgaand overleg tussen de organisator van de aangevraagde statische betoging 
en de lokale politie Schoten;

Overwegende dat het Marktplein een mondmaskerzone betreft en als locatie voor de aangevraagde 
statische betoging een gevaar voor de openbare veiligheid, openbare rust en volksgezondheid vormt 
voor de inwoners van Schoten; dat de centrale ligging van het Marktplein en de aanpalende 
winkelstraat “Paalstraat” immers veel Schotenaren aantrekt, in het bijzonder op zondag;

Gelet op de alternatieve locatie van de parking van sportcentrum De Zeurt, voorgesteld door de lokale 
politie Schoten;

Overwegende dat het hier een openbare vergadering in open lucht betreft;

Overwegende dat vergaderingen of bijeenkomsten in open lucht ten volle aan de politiewetten 
onderworpen blijven, overeenkomstig artikel 26, tweede lid van de Grondwet;

Overwegende dat de burgemeester als hoofd en verantwoordelijke overheid van de algemene 
bestuurlijke politie onder meer als taak heeft om stoornissen van de openbare orde te voorkomen en 
eventueel te herstellen;

Overwegende dat in het kader van een betoging deze uitvoeringsbevoegdheid tot uiting komt door het 
al dan niet verlenen van de vereiste voorafgaande toelating, het voorafgaand verbieden van een 
bepaalde betoging of het beslissen tot ontbinding van een betoging;

Overwegende dat volgens de laatste epidemiologische bevindingen het gemiddelde aantal nieuwe 
besmettingen met het coronavirus COVID-19 lichtjes daalt, maar er verschillende mutaties van het 
virus circuleren met een hogere besmettingsgraad;

Overwegende dat het virus nog niet verdwenen is van het Belgisch grondgebied en zal blijven 
circuleren tot de beschikbare en geleverde vaccins op grote schaal aan de bevolking toegediend 
kunnen worden;

Gelet op de analyse van de lokale politie Schoten;

Overwegende dat de aangevraagde protestmanifestatie te Schoten kan toegelaten worden uitsluitend 
op de alternatieve locatie van de parking van sportcentrum De Zeurt met maximum 100 deelnemers, 
mits het respecteren van de regels van de social distancing, overeenkomstig artikel 15 §9 van het 
gecoördineerd ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;

Overwegende dat in het kader van de bestrijding van het coronavirus naast het respecteren van de 
afstand van 1,5 meter tussen elke persoon ook de preventiemaatregel van het dragen tijdens de ganse 
duur van de manifestatie van een mondmasker moet nageleefd worden, zoals voorzien in artikel 25 
van het gecoördineerd ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om 
de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;

Overwegende dat de organisator van de aangevraagde protestmanifestatie moet voorzien dat het 
uitdelen van mondmaskers door een eigen interne ordedienst desnoods ter plaatse kan gebeuren;

Overwegende dat de organisator van de manifestatie zich bovendien blootstelt aan een strafrechtelijk 
gevolg bij vaststelling door de politiediensten van eventuele inbreuken op de maatregelen van het 
gecoördineerd ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;
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Overwegende dat het daarnaast aangewezen is om nog de volgende infrastructurele maatregelen op te 
leggen:

- een parkeerverbod op de parking van de sportcentrum De Zeurt

- eveneens een parkeerverbod op het Marktplein van Schoten aangezien op bepaalde sociale 
media nog geruchten circuleren dat de protestmanifestatie op die locatie zou plaatsvinden;

Overwegende dat het een statische protestmanifestatie moet betreffen die op geen enkel ogenblik een 
dynamisch karakter mag vertonen;

Overwegende dat om de naleving van dit politiebesluit te verzekeren, de burgemeester rechtstreekse 
dwangmiddelen kan aanwenden en hij beroep kan doen op de lokale politie Schoten en de federale 
politie;

Besluit:

Artikel 1

De door “Nationale Beweging” aangevraagde statische protestmanifestatie te Schoten op zondag 21 
februari 2021 wordt toegelaten op een alternatieve locatie, meer bepaald op de parking van 
sportcentrum De Zeurt  van 11.00 uur tot 12.30 uur, onder de volgende voorwaarden:

- er geldt een beperking van maximum 100 deelnemers;

- de regels van de social distancing worden op elk ogenblik gerespecteerd;

- het verplicht dragen van een mondmasker op de terreinen en parking van het sportcentrum, 
gelegen tussen de Eksterdreef en Brechtsebaan.

Neutrale zone

Op 21 februari 2021 wordt een neutrale zone ingesteld op het ganse grondgebied van de gemeente 
Schoten, uitgezonderd de zone parking van het sportcentrum De Zeurt gelegen tussen de Eksterdreef 
en Brechtsebaan, vanaf 10.30 uur tot 13.00 uur.

Deze neutrale zone wordt begrensd, exclusief de parking gelegen aan het sportcentrum De Zeurt 
tussen de Eksterdreef en Brechtsebaan.

In de neutrale zone is elke samenscholing verboden. Het begrip samenscholing moet als volgt 
begrepen worden voor de toepassing van dit besluit "een openbare vergadering met meer dan 4 
personen gepaard gaande met enige tumult, waarbij het inzicht om de orde te verstoren niet 
noodzakelijk voorhanden moet zijn, maar waarbij toch kan gevreesd worden dat de openbare orde kan 
bedreigd worden”.

Overeenkomstig artikel 31 van de wet op het politieambt kunnen de politieambtenaren in de in artikel 
22, tweede lid gepreciseerde gevallen van samenscholingen overgaan tot de bestuurlijke aanhouding 
van personen die de openbare rust verstoren en hen van de plaats van de samenscholing verwijderen.

Verboden handelingen

De protestmanifestatie mag op geen enkel moment een dynamisch karakter vertonen. 

Elke aanbrenging van opschriften op het openbaar domein is verboden.

Infrastructurele maatregelen

- het opleggen van een parkeerverbod op de parking van sportcentrum De Zeurt op zondag 21 
februari 2021, van 00.00 uur tot 18.00 uur;

- het opleggen van een parkeerverbod op het Marktplein van Schoten op zondag 21 februari 
2021, van 08.00 uur tot 18.00 uur.

Artikel 2
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De inbreuken op dit besluit worden gesanctioneerd overeenkomstig artikel 26 van de gecoördineerde 
versie van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, met de straffen bepaald door artikel 187 van 
de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

Artikel 3

Deze beslissing treedt in werking op 21 februari 2021 om 00.00 uur en eindigt op 21 februari 2021 om 
23.59 uur.

Artikel 4

De lokale politie Schoten en de federale politie zijn belast met het toezicht op de naleving van dit 
besluit.

Artikel 5

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60) dagen na ontvangst, een 
verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de 
Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via 
http://eproadmin.raadvst-consetat.be

Artikel 6

Dit besluit zal bekendgemaakt worden overeenkomstig de artikelen 285-287 van het decreet over het 
lokaal bestuur.

Daarnaast wordt dit besluit ter kennis gebracht aan de organisator van de statische protestmanifestatie, 
aan de korpschef van de lokale politie Schoten, de procureur des Konings van Antwerpen en de 
gouverneur van de provincie Antwerpen.

burgemeester,

Maarten De Veuster

burgemeester,

Maarten De Veuster

Voor eensluidend afschrift,


