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Politieverordening van de burgemeester van 14 mei 2020 in
toepassing van artikel 134$ 1 van de Nieuwe Gemeentewet met
betrekking tot maatregelen tot beperking van toegang tot het
recvclagepark “Den Breker” tijdens de coronacrisis

De Burgemeester,

Gelet op artikel 134§ 1 van de Nieuwe Gemeentewet;

Overwegende dat de burgemeester instaat voor de openbare orde, rust en veiligheid op het 
grondgebied van Schoten en dat hij ingeval van een onvoorziene gebeurtenis, waarbij het geringste 
uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, politieverordeningen kan maken 
onder de verplichting om daarvan onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de 
redenen waarom hij gemeend heeft zich niet tot de raad te moeten wenden;
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;

Overwegende dat de federale overheid op 13 maart 2020 een federale fase afkondigde inzake de 
coördinatie en het beheer van de Covid-19-crisis;

Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Omgeving van 17 maart 2020 houdende de 
verplichte sluiting van de recyclageparken tot 3 april 2020, waarna de datum gelijkgetrokken werd met 
deze van de andere crisismaatregelen, namelijk 5 april 2020;

Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van Omgeving van 31 maart 2020 houdende 
richtlijnen betreffende het heropenen van de recyclageparken op 7 april 2020;

Overwegende dat sinds de heropening van het recyclagepark “Den Breker” aan de Sluizenstraat 123 te 
Schoten vaak lange wachtrijen worden opgemerkt ter hoogte van de ingang van het recyclagepark 
“Den Breker” en op de openbare weg,, die leiden tot gevaarlijke verkeerssituaties o.a. in de drukke 
Metropoolstraat;

Overwegende dat wordt vastgesteld dat niet iedereen de oproep tot de inwoners naleeft om per 
Schotens adres maximum 1 keer per week naar het recyclagepark te komen;

Overwegende dat het noodzakelijk is om dringende maatregelen te nemen om de toegang tot het 
recyclagepark en de nabije omgeving voor iedereen bereikbaar en veilig te houden;
Overwegende dat het in de huidige omstandigheden noodzakelijk is om de Schotense inwoners 
minder frequent toe te laten tot het recyclagepark;
Overwegende dat nog slechts maximum 1 bezoek per week per Schotens adres zal toegelaten worden;
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Overwegende dat de burgemeester gezien de hoogdringendheid van deze onveilige en gevaarlijke 
situatie van oordeel is dat hij het advies van de gemeenteraad niet kan afwachten;

Overwegende dat de gemeenteraad van deze politieverordening onverwijld in kennis dient gesteld te 
worden;

Overwegende dat deze politieverordening door de gemeenteraad moet bekrachtigd worden op de 
eerstvolgende vergadering, op straffe van verval;

Besluit:
Artikel 1
Het recyclagepark “Den Breker” aan de Sluizenstraat 123 te Schoten, uitsluitend toegankelijk te 
houden voor particulieren, ingeschreven in de gemeente (eerste of tweede verblijf) én de bezoeken per 
Schotens adres te beperken tot maximum 1 maal per week.

Artikel 2
Dat inbreuken op deze politieverordening bestraft kunnen worden met een administratieve geldboete 
ten bedrage van maximum 350 euro, overeenkomstig de procedure bepaald in titel 5 “Strafbepalingen” 
van het Algemeen Politiereglement Schoten en de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties.

Artikel 3
Dat deze politieverordening vanaf 14 mei 2020 van toepassing is en geldt tot het einde van de 
coronacrisis.

Artikel 4
Deze politieverordening onverwijld ter kennis te brengen aan de gemeenteraad en ter bekrachtiging 
voor te leggen in de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad.

Artikel 5
Dat deze politieverordening bekendgemaakt wordt overeenkomstig de artikelen 286 en 287 van het 
decreet over het lokaal bestuur.

Artikel 6
Eer afschrift van deze politieverordening over te maken aan: 

de deputatie van de provincieraad van Antwerpen

de griffies van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen en de politierechtbank te 
Antwerpen

de sanctionerend ambtenaar in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties.

Schoten, 14 mei 2020
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