
BESTUURSMEMORIAAL 2020 – 11 dd. 02/10/2020 

 

 
VU.G. Anthierens, Provinciegriffier, Koning Leopold III-laan 41, 

8200 Sint-Andries 

 

150 

 

 
Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 2020 – 11 dd. 02/10/2020 

 

BEKENDMAKINGEN 

36. Politiebesluit van 25 september 2020 van de provinciegouverneur van West-

Vlaanderen houdende de plicht een mondmasker te dragen langs het parcours van 

wielerwedstrijden op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen en een 

verbod op particulier gebruik van drones langsheen het parcours van 

wielerwedstrijden in de provincie West-Vlaanderen  

 

37. Politiebesluit van 2 oktober 2020 van de provinciegouverneur van West-

Vlaanderen houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een 

mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen 

 

GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENINGEN EN REGLEMENTEN 

38. Overzicht van de gemeentelijke politieverordeningen en reglementen van 

22/08/2020 - -02/10/2020 

 

LIJST BESLUITEN PROVINCIERAAD 

39. Lijst van de besluiten van de provincieraad van 24 september 2020 

  



BESTUURSMEMORIAAL 2020 – 11 dd. 02/10/2020 

 

 
VU.G. Anthierens, Provinciegriffier, Koning Leopold III-laan 41, 

8200 Sint-Andries 

 

151 

 

 

BEKENDMAKINGEN 

 

36. Politiebesluit van 25 september 2020 van de provinciegouverneur van West-

Vlaanderen houdende de plicht een mondmasker te dragen langs het parcours van 

wielerwedstrijden op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen en een 

verbod op particulier gebruik van drones langsheen het parcours van 

wielerwedstrijden in de provincie West-Vlaanderen  

 
POLITIEBESLUIT 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen, 

- Gelet op artikel 128 van de provinciewet van 30 april 1836; 
- Gelet op artikel 65 van het Provinciedecreet; 
- Gelet op de wet van 6 maart 1818, gewijzigd door de wet van 5 juni 1934, betreffende 

de straffen uit te spreken tegen de overtreders van algemene verordeningen op te 

stellen bij provinciale of plaatselijke reglementen; 
- 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; 

- Dat er dient gewezen op de karakteristieken van dit virus, in het bijzonder met 
betrekking tot de besmettelijkheid en het sterfterisico; 

- Gelet op het Ministerieel Besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen 

om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd bij 

ministeriële besluiten van 10 juli 2020, 24 juli 2020, 28 juni en 22 augustus en 

eventuele latere wijzigingen; 

- Gelet op het ministerieel schrijven van 24 juli 2020 van de Minister van Veiligheid en 

Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel Pieter De Crem inzake het 

beheer van de federale fase en de uitvoering van de lokale maatregelen;  

- Gelet op artikel 28 van het Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 betreffende de 

noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijke en provinciaal 

niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en provinciegouverneurs in geval 

van crisisgebeurtenissen;  

- Gelet op de omzendbrief van 20 december 2003 betreffende de taken die de 

provinciale overheden voor de Federale Overheidsdiensten Binnenlandse Zaken 

uitoefenen; 

- Gelet op het protocol voor organisatoren van sportevenementen en sportwedstrijden; 

- Overwegende dat diverse wielerwedstrijden worden gereden op het grondgebied van 

verschillende West-Vlaamse gemeenten; 

- Overwegende dat elders langs de parcoursen samenscholingen beperkt zijn tot 10 

personen (de limiet voor familie- of vriendenbijeenkomst); 

- Overwegende dat bij dergelijke samenscholingen de veiligheidsafstand van 1,5 meter 

bewaard moet worden, tenzij dit met personen van de sociale bubbel is; 

- Overwegende dat onmogelijk kan ingeschat worden hoeveel mensen zich toch naar de 

parcoursen zullen begeven, ondanks het feit dat ze zullen aangemoedigd worden om 

deze wielerwedstrijden thuis te bekijken; 

- Overwegende dat de regels met betrekking tot het dragen van een mondmasker 

verschillen van gemeente tot gemeente, en dat een uniforme regelgeving aangewezen 

is voor alle gemeenten langs de parcoursen; 

- Overwegende dat ook de preventieve beveiliging van het luchtruim best bovenlokaal 

wordt aangepakt; 

- Overwegende dat door de organisator een TSA (tijdelijk afgescheiden burgerlijk 

luchtruim) wordt aangevraagd om de helikopters van politie en televisieploegen te 

kunnen laten werken in een exclusief voor hen voorbehouden zone, die meebeweegt 

met de wedstrijdkaravaan; 

- Overwegende dat professionele gebruikers van drones gebonden zijn door deze 

maatregelen, maar dat particuliere gebruikers van drones hierdoor niet gebonden zijn; 
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- Overwegende dat het gebruik van sommige 'particuliere' drones gevaren met zich 

meebrengt zoals blijkt uit een advies van DAFA (detachement luchtsteun van de 

federale politie); 

 
Om deze redenen; 

BESLUIT 

Artikel 1: 

Het dragen van een mondmasker is verplicht langsheen de parcoursen van alle 

wielerwedstrijden op het grondgebied van de volledige provincie West-Vlaanderen, en dit 

telkens vanaf één uur vóór tot één uur na de verwachte doortocht (snelste schema zoals 

voorzien op het uurrooster van de organisator). 

 

Art. 2: 

Het is verboden om een drone te laten stijgen, landen of vliegen in een perimeter van 500 

meter langs weerszijden van de parcoursen van wielerwedstrijden in de provincie West-

Vlaanderen vanaf één uur voor tot één uur na de verwachte doortocht (snelste schema zoals 

voorzien op het uurrooster van de organisator). 

Art. 3:  

De burgemeesters als officier van bestuurlijke politie en als hoofd van de lokale 

politiediensten zijn belast met de uitvoering van dit politiebesluit en oefenen hierop het 

toezicht en de handhaving uit of doen dit uitvoeren. 

 

Art. 4:  

De inbreuken op dit politiebesluit kunnen worden beteugeld met de straffen bepaald door 

artikel 1 van de wet van 6 maart 1818, gewijzigd door de wet van 5 juni 1934, betreffende de 

straffen uit te spreken tegen de overtreders van algemene verordeningen op te stellen bij 

provinciale of plaatselijke reglementen. De bedragen opgenomen in deze wet worden 

vermenigvuldigd met 8, zoals bepaald in de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen 

op de strafrechtelijke geldboeten. 

 

Art. 5:  

Dit politiebesluit treedt onmiddellijk in werking. 

Art. 6:  

Onderhavig politiebesluit wordt overgemaakt voor uitvoering aan:  

- de burgemeesters van alle steden en gemeenten van de provincie West-Vlaanderen; 

- de korpschefs van de lokale politiezones van de provincie West-Vlaanderen; 

- de directeur-coördinator van de federale politie van de provincie West-Vlaanderen. 

Onderhavig politiebesluit wordt ter kennis overgemaakt aan:  

- de Eerste minister, Sophie Wilmès;  

- de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met buitenlandse handel 

Pieter De Crem; 

- de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Asiel en Migratie, Maggie 

De Block; 

- de minister-president van de Vlaamse regering, Jan Jambon;  

- de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Wouter Beke;  

- de Vlaams minister van onderwijs, sport, dierenwelzijn en Vlaamse rand 

- de organisatoren van de wielerwedstrijden op het grondgebied van de provincie West-

Vlaanderen. 
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Onderhavig besluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden van de West-

Vlaamse gemeenten waar dit politiebesluit van toepassing is en zal worden bekend gemaakt 

op hun websites en op de website van het provinciebestuur van West-Vlaanderen.  

 

Gedaan te Brugge, op 25 september 2020 

 

 

 

De gouverneur,  

 

 

 

(get.) Carl Decaluwé 
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37. Politiebesluit van 2 oktober 2020 van de provinciegouverneur van West-

Vlaanderen houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een 

mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen  

 

POLITIEBESLUIT  

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN  

 

De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen,  

- Gelet op artikel 128 van de provinciewet van 30 april 1836;  

- Gelet op de artikelen 4, 5, 7, 8 en 11 van de Wet op het Politieambt van 5 augustus 

1992;  

- Gelet op artikel 65 van het Provinciedecreet van 9 september 2005;  

- Gelet op artikel 28 van het Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 betreffende de 

noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijke en provinciaal 

niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en provinciegouverneurs in geval 

van crisisgebeurtenissen;  

- 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 het Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen 

om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd bij 

ministeriële besluiten van 10 juli 2020, 24 juli 2020, 28 juli 2020, 22 augustus en 25 

september 2020; 

- Gelet op het ministerieel schrijven van 24 juli 2020 van de Minister van Veiligheid en 

Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel Pieter De Crem inzake het 

beheer van de federale fase en de uitvoering van de lokale maatregelen;  

- Gelet op de omzendbrief van 20 december 2003 betreffende de taken die de 

provinciale overheden voor de Federale Overheidsdiensten Binnenlandse Zaken 

uitoefenen;  

- Gelet op het politiebesluit van 28 augustus 2020 houdende de plicht om een 

mondmasker bij zich te hebben op de zeedijk op het grondgebied van de provincie 

West-Vlaanderen; 

- Gelet op het politiebesluit van 25 september 2020 van de provinciegouverneur van 

West-Vlaanderen houdende de plicht een mondmasker te dragen langs het parcours 

van wielerwedstrijden op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen en een 

verbod op particulier gebruik van drones langsheen het parcours van 

wielerwedstrijden in de provincie West-Vlaanderen; 

- Gelet op het voorzorgsbeginsel dat inhoudt dat wanneer een ernstig en potentieel 

risico met een zekere mate van waarschijnlijkheid wordt ontdekt, het aan de overheid 

is om dringende en voorlopige beschermingsmaatregelen te nemen op het meest 

geschikte niveau; 

- Gelet op het overleg van 1 oktober 2020 tussen de gouverneur, de Vlaamse 

gezondheidsinspecteur en de burgemeesters van de provincie West-Vlaanderen; 

- Overwegende de verklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie met betrekking tot 

de noodtoestand inzake de openbare gezondheid op internationaal niveau van 30 

januari 2020, 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 gouverneur in de provincie zorgt voor het handhaven van de 

openbare orde, te weten de openbare rust, veiligheid en gezondheid; 

-  
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- Overwegende dat in toepassing van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 

houdende de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-

19 te beperken, zoals gewijzigd door het Ministerieel besluit van 24 juli 2020, er 

aanvullende preventieve voorzorgsmaatregelen genomen kunnen worden; 

- Overwegende dat sinds juli het aantal besmettingen terug in stijgende lijn zit en dat dit 
inhoudt dat het virus nog niet van het Belgische grondgebied verdwenen is en blijft 
circuleren;  

- Overwegende dat het aantal besmettingen en het aantal opnames in de ziekenhuizen 

en in intensieve zorgen in de provincie West-Vlaanderen blijft stijgen; dat in de 

provincie West-Vlaanderen de incidentie van nieuwe gevallen per 100.000 inwoners 85 

in 14 dagen bedraagt en de positiviteitsratio 2,8 % is; 

- Overwegende dat het Ministerieel besluit van 25 september 2020 houdende wijziging 

van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende de dringende maatregelen om 

de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, echter voorziet in een 

versoepeling van de voorschriften rond het dragen van een mondneusmasker; 

- Overwegende dat de burgers duidelijk geïnformeerd moeten worden over de plaatsen 

en het tijdstip waarop het mondneusmasker verplicht moet worden gedragen, dat er 

dan ook een aanplakking met vermelding van de aangeduide periode en dat die 

effectief moet overeenkomen met de uren van verwachte volkstoeloop of van hoog 

transmissierisico;  

- Overwegende dat de regels met betrekking tot het dragen en het bij zich hebben van 

een mondneusmasker verschillen van gemeente tot gemeente, en dat een duidelijke 

en uniforme regelgeving aangewezen is die geldt voor alle gemeenten gelegen in de 

provincie West-Vlaanderen; 

- Overwegende dat de federale maatregelen voorzien in een aanbeveling aan de 

bevolking tot het dragen van een mondneusmasker voor elke situatie waarin de regels 

van social distancing niet kunnen worden nageleefd, om verdere verspreiding van het 

virus tegen te gaan; dat het dragen van een mondneusmasker verplicht is in bepaalde 

inrichtingen en bepaalde specifieke situaties; dat het mondneusmasker alleen voor de 

strikt noodzakelijke tijd mag worden afgezet, met name om te drinken en te eten, om 

de neus te snuiten of om te liplezen voor doven en slechthorenden; dat het louter 

gebruik van een mondneusmasker echter niet volstaat en dat het steeds gepaard 

moet gaan met de andere preventiemaatregelen; dat de social distancing de 

belangrijkste en prioritaire preventiemaatregel blijft;  

- Overwegende dat het dragen van een mondneusmasker ten zeerste wordt aanbevolen 

in situaties waarin de regels van sociale distancing niet kunnen worden nageleefd en 

het om deze reden aangewezen is om op het gehele grondgebied van de provincie 

West-Vlaanderen te allen tijde verplicht een mondneusmasker of elk alternatief in stof 

bij zich te hebben; 

- Overwegende dat, hoewel de meerderheid van de activiteiten opnieuw is toegelaten, 

het evenwel noodzakelijk is om bijzondere aandacht te besteden aan activiteiten die 

een aanzienlijk risico op verspreiding van het virus met zich meebrengen; 

- Overwegende dat het dragen van een mondneusmasker noodzakelijk blijft op drukke 

plaatsen waar meer mensen samenkomen en het moeilijk is om de regels inzake 

social distancing na te leven; dit is op het gehele grondgebied van de provincie West-

Vlaanderen het geval voor markten, kermissen, evenementen, recyclageparken en alle 

voor het publiek toegankelijke gebouwen, alsook voor toeschouwers bij 

sportactiviteiten;  

- Overwegende dat het voor de duidelijkheid en uniformiteit derhalve aangewezen is dat 

het dragen van een mondneusmasker verplicht is voor toeschouwers van alle 

sportactiviteit die plaatsvinden op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen; 

hetzelfde geldt voor markten, kermissen, evenementen, recyclageparken en alle voor 

het publiek toegankelijke gebouwen; 
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- Overwegende dat één week voor en één week na Allerheiligen een verhoogde drukte 

wordt verwacht op begraafplaatsen;   

- Overwegende dat de mondneusmaskerplicht in winkelstraten door de burgemeesters 

wordt geregeld, waarbij dit op een duidelijke wijze wordt geafficheerd in het 

straatbeeld; 

- Overwegende dat bij hoogdringendheid via een permanente monitoring van de 

medische, bestuurlijke en politionele gegevens, ad hoc of lokaal bijsturende 

maatregelen kunnen worden genomen, mits overleg met de gouverneur; 
 

Om die redenen,  

 

BESLUIT 

Artikel 1:  
Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van het tegengaan van 

de verspreiding van het coronavirus Covid-19, is het voor alle personen vanaf de leeftijd van 

12 jaar verplicht om op het gehele grondgebied van de provincie West-Vlaanderen ten allen 

tijde een mondneusmasker, of elk ander alternatief in stof bij zich te hebben en te kunnen 

tonen op vraag van de politie. 

 

Art. 2:  
Voor alle personen vanaf de leeftijd van 12 jaar is het te allen tijde verplicht een 

mondneusmasker of elk ander alternatief in stof te dragen op volgende plaatsen op het 

grondgebied van de provincie West-Vlaanderen:  

- in alle voor het publiek toegankelijke gebouwen (gemeentehuis, sporthal, bibliotheek, 

etc.), met uitzondering wanneer men neerzit en op voorwaarde dat de 

veiligheidsafstand van 1,5 meter en de andere algemene regels om de verspreiding 

van het virus tegen te gaan worden gerespecteerd (zoals de 6 gouden regels); 

- op alle markten  (brocante , jaarmarkten,  rommelmarkten...); 

- op kermissen en evenementen; 

- in de recyclageparken; 

- als toeschouwer van een sportactiviteit (trainingen, wedstrijden, oefenmatchen, 

tornooien,…); 

- op alle begraafplaatsen, 1 week voor en 1 week na Allerheiligen (van 24 oktober 0u00 

tot en met 8 november 24u00). 

 

Art. 3:  

De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondneusmasker, een alternatief in stof of een 

gelaatsscherm te dragen omwille van medische redenen, gestaafd door een medisch attest, 

moeten niet voldoen aan de bepalingen van de artikelen 1 en 2 van dit politiebesluit. 

 

Art. 4:  

De burgemeesters als officier van bestuurlijke politie en als hoofd van de lokale 

politiediensten zijn belast met de uitvoering van dit politiebesluit en oefenen hierop het 

toezicht en de handhaving uit of doen dit uitvoeren. 

 

Art. 5:  

De inbreuken op dit politiebesluit kunnen worden beteugeld met de straffen bepaald door 

artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.  

 

Art. 6:  
§1. Dit politiebesluit treedt in werking op 3 oktober 2020. Dit politiebesluit kan te allen tijde 

en onbeperkt herzien worden in het licht van de verdere evolutie van de gezondheidsrisico’s.  

§2. Dit politiebesluit vervangt het politiebesluit van 28 augustus 2020 houdende de plicht om 
een mondneusmasker bij zich te hebben op de zeedijk op het grondgebied van de provincie 

West-Vlaanderen. 
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Art. 7: 

Onderhavig politiebesluit wordt overgemaakt voor uitvoering aan:  

- De burgemeesters behorend tot de provincie West-Vlaanderen; 

- De korpschefs van de lokale politiezones van West-Vlaanderen; 

- De directeur-coördinator van de federale politie van de provincie West-Vlaanderen; 

 

Onderhavig politiebesluit wordt ter kennisgeving overgemaakt aan:  

- de Eerste minister, Alexander De Croo;  

- de minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden; 

- de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke ; 

- de minister-president van de Vlaamse regering, Jan Jambon;  

- de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Wouter Beke;  

- de Vlaamse minister van onderwijs, sport, dierenwelzijn en Vlaamse rand, Ben Weyts;  

- de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen; 

- de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant; 

- de gouverneur van de provincie Antwerpen; 

- de gouverneur van de provincie Limburg; 

- de gouverneur van de provincie Henegouwen; 

- de gouverneur van de provincie Waals-Brabant; 

- de gouverneur van de provincie Namen; 

- de gouverneur van de provincie Luik; 

- de gouverneur van de provincie Luxemburg; 

- de minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke regering, Rudi Vervoort 

- de Hoge Ambtenaar van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 

- de commissaris van de Koning van de provincie Zeeland;  

- de Préfet du Nord et Hauts-de-France; 

- de Procureur des Konings van West-Vlaanderen;  

- de directeur-generaal van het Crisiscentrum;  

- de federale en regionale gezondheidsinspecteurs; 

 

Onderhavig politiebesluit zal worden aangeplakt aan de gemeentelijke aanplakborden van de 

gemeenten waar dit politiebesluit van toepassing is en zal worden bekend gemaakt op de 

websites van de gemeenten waar dit politiebesluit van toepassing is en op de website van het 

provinciebestuur van West-Vlaanderen.  

 

Gedaan te Brugge op 2 oktober 2020,  

 

De gouverneur,  

 

 

 

(get.) Carl Decaluwé  
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GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENINGEN EN REGLEMENTEN 

 

 

38. OVERZICHT VAN DE GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENINGEN EN REGLEMENTEN VAN 22/08/2020 – 02/10/2020 

 

    

Gemeente Onderwerp Vastgesteld door Datum 

    

Houthulst Klassementsproef van de Hemicuda Rally op 25 oktober 2020 – 

beperking op de ambulante activiteiten en verbod 

onderhoudswerken aan rallyvoertuigen op en langs de openbare 

weg  

Gemeenteraad 20.08.2020 

Houthulst Aanvraag van “Lourdesgrot Houthulst” voor het inrichten van een 

optreden van Lisa del Bo, te Houthulst op zaterdag 5 september 

2020 

College van 

burgemeester en 

schepenen 

27.08.2020 

Houthulst Algemene voorwaarden tot het organiseren van de Hemicuda Rally 

editie 2020: KP Houthulst (Merkem) op zondag 25 oktober 2020 

Burgemeester 01.09.2020 

Houthulst Verkeersverbod op zondag 25 oktober 2020 n.a.v. Hemicuda Rally College van 

burgemeester en 

schepenen 

03.09.2020 

Houthulst Vluchtweg hulpdiensten op zondag 25 oktober 2020 n.a.v. 

Hemicuda Rally 

College van 

burgemeester en 

schepenen 

03.09.2020 

Houthulst Verbod voetgangers op zondag 25 oktober 2020 n.a.v. Hemicuda 

Rally 

College van 

burgemeester en 

schepenen 

03.09.2020 

Houthulst Verkenningen op zaterdag 24 oktober 2020 van 13.00 tot 20.00 uur 

n.a.v. Hemicuda Rally 

College van 

burgemeester en 

schepenen 

03.09.2020 

Houthulst Publiekszone op zondag 25 oktober 2020 n.a.v. Hemicuda Rally College van 

burgemeester en 

schepenen 

03.09.2020 

Houthulst Hergroeperingscontrole ter hoogte van De Kippe op zondag 25 

oktober 2020 n.a.v. Hemicuda Rally 

College van 

burgemeester en 

schepenen 

03.09.2020 
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Houthulst Inrichten van De Verschijningen te Merkem op zondag 27 

september 2020 

College van 

burgemeester en 

schepenen 

17.09.2020 

Houthulst Inrichten van de Oktoberkermis te Merkem College van 

burgemeester en 

schepenen 

17.09.2020 

Houthulst Inrichten van een wielerwedstrijd voor Merkemse Wielertoeristen 

vzw te Merkem op zaterdag 3 oktober 2020 

College van 

burgemeester en 

schepenen 

17.09.2020 

Houthulst Vergunning doortocht van de wielerwedstrijd voor leden van de 

Merkemse Wielertoeristen vzw te Merkem op zaterdag 3 oktober 

2020 

College van 

burgemeester en 

schepenen 

17.09.2020 

Houthulst Inrichten van een rommelmarkt te Merkem op zondag 4 oktober 

2020 

College van 

burgemeester en 

schepenen 

17.09.2020 

Menen Bestuurlijke politionele maatregel ter preventie van verdere 

verspreiding van het  Covid-19-virus te Menen – t.a.v. café 

Maestro, Moeskroenstraat nr. 138 te 8930 Menen 

Besluit van de 

burgemeester 

02.09.2020 

Menen Goedkeuring van tijdelijke afwijkingen van de Algemene 

Politieverordening en van het Stedelijk Terrasreglement (bijlage 2 

APV) i.k.v. de federale maatregelen om de verspreiding van het 

coronavisurs Covid-19 te beperken 

Gemeenteraad 02.09.2020 
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Gemeente 

Maatregelen Datum  
besluit 

Datum 
inwerkingt

reding 

Einddatu
m 

Anzegem Mondmaskerplicht recyclagepark, op alle publieke evenementen en in alle publieke gebouwen. 
Iedereen is verplicht een mondmasker bij te hebben op alle openbare plaatsen binnen de 
gemeente. 

24-07-20 25-07-20 

  

Avelgem Mondmaskerplicht voor evenementen op het Zomerplein (cfr. Horeca)       

Avelgem alle personen verplicht mondmasker bij hebben - verplicht dragen op drukke plaatsen 
(recyclageparken en bij schoolpoorten) - verplicht dragen op publieke evenementen en in alle 
publieke gebouwen 

28-08-20 01-09-20 

  

Beernem Mondmaskerplicht in het prov. domein Bulskampveld (op de centrale as tussen beide parkings, op 
beide parkings, de hondenweide, het speelplein) 

28-07-20 28-07-20 30-07-20 

Beernem Uitbreiding mondmaskerplicht in het prov. domein Bulskampveld (op de centrale as tussen beide 
parkings, op beide parkings, de hondenweide, het speelplein, in de kruidentuin, het 
bezoekerscentrum, rond en op het domein van hoeve Colpaert) 

30-07-20 28-07-20 31-08-20 

Blankenberge verbod dagtoeristen op zondag 9/8/2020 09-08-20 09-08-20 09-08-20 

Blankenberge In het besluit van de burgemeester dd. 7 mei 2020 wordt toegevoegd: in omgeving van kleuter-, 
lagere en secundaire scholen: op schooldagen tussen 7u00 en 19u00 binnen de bestaande 
verkeerszones 30, voor alle voetgangers aan de wegzijde van de toegang tot de scholen 

15-09-20 16-09-20   

Bredene Mondmaskerplicht bepaalde winkelstraten, voetgangerstunnels, voetgangersbrug en recyclagepark 24-07-20 25-07-20 29-07-20 

Bredene Algemene mondmaskerplicht op het volledige grondgebied, beperking circussen 29-07-20 30-07-20 03-08-20 

Bredene Mondmaskerplicht op het volledige grondgebied op alle publiek toegankelijke plaatsen en op alle 
private parkings die publiek toegankelijk zijn. 

03-08-20 03-08-20 

  

Brugge Verbod op uitzenden bekerwerdstrijd Club Brugge - Antwerpen op 1/08/2020 op grote schermen op 
terassen 

      

Brugge Mondmaskerplicht in taxi's en ander individueel bezoldigd personenvervoer   04-08-20   
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Damme Monmaskerplicht binnen Damme-centrum 31-07-20 31-07-20   

De Haan Mondmaskerplicht op het grondgebied op alle publiek toegankelijke plaatsen en op alle private 
parkings die publiek toegankelijk zijn (warenhuizen, toeristische logies, ...) 

25-07-20 26-07-20 einde 
pandemi
e 

De Haan opheffing van besluit van 27 juli - verplichting om op heel het grondgebied in het bezit te zijn van 
een mondmasker - verplichting om mondmasker te dragen op bepaalde plekken (lijst, zie besluit) 

24-08-20 26-08-20 einde 
pandemi
e 

De Haan vervangt besluit van 17 mei - looprichtingen voor voetgangers wijzigen - verkeersverbod op 
bepaalde plaatsen 

09-09-20 10-09-20 

  

De Panne Mondmaskerplicht binnen bebouwde kom       

De Panne beslissing van 24 juli wordt ingetrokken - alle personen +12 jaar moeten een mondmasker bij zich 
hebben op het volledige grondgebied - op drukke plaatsen moet het mondmasker gedragen worden  

  01-09-20   

Deerlijk Mondmaskerplicht op parkings grootwarenhuizen, voor het publiek op sport- en speelterreinen, op 
evenementen. 

      

Deerlijk verbod op een evenement dat op 18, 19 en 20 september 2020 zou plaatsvinden - Lekker Eco (zie 
ook verbod in Harelbeke) 

16-09-20 18-09-20 20-09-20 

Diksmuide Verbod muzikale optredens zomerse vrijdagen       

Gistel Schorsen evenementen meer dan 50 personen t/m 31 augustus 2020 
Sporttornooien tennis, padel en aanverwante sporten verboden t/m 31/8/2020 

31-07-20 31-07-20 31-08-20 

Harelbeke Beslissing om bepaalde kermissen en activiteiten daar aan gelinkt niet te laten doorgaan 31-07-20 31-07-20   

Harelbeke Mondmaskerplicht op alle parkings grootwarenhuizen, baanwinkels, winkelgebied Gentsesteenweg 
(tussen Wolvenstraat en N36) en op de volgende plaatsen in het Provinciaal Domein de Gavers : de 
parkings, grote toegangsweg, hondenweide, publieke sport- en speelterreinen, de zwemzone tenzij 
men in bubbel, water zit of naar het water gaat) 

08-08-20 08-08-20   

Harelbeke verbieden van een antiek-, eco- en rommelmart op 13 september 28-08-20 28-08-20   

Harelbeke herziening besluit van 31-07-20 - foorgedeelte van Harelbeke Kermis kan doorgaan 31-08-20     
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Heuvelland Mondmaskerplicht Zwarteberg, winkels, horeca, marktkramen en dorpskern Kemmel tijdens 
evenement 

    

  

Heuvelland evenementen die in gemeentelijke ontmoetingscentra doorgaan zijn verboden van 15 tem 25 
september + cafetaria van de gemeentelijke sporthal gesloten voor publiek van 15 tem 25 
september 

14-09-20 15-09-20 

25-09-20 

Hooglede Verplichting mondmasker bij te hebben 
Mondmaskerplicht op alle parkings, in wachtrijen, publiek toegankelijke ruimtes van openbare 
gebouwen, recyclageparken 
Sportactiviteiten mogen plaatsvinden zonder toeschouwers 
Registratieplicht evenementen cfr. horeca 
Mondmaskerplicht evenementen 
Verbod evenementen met meer dan 100 verwachte deelnemers 
Occasionele (rommel-)markten of verkopen zijn verboden 

29-07-20 30-07-20 

  

Houthulst Intrekking besluit 1/08/2020 en vervangen door 10/08/2020 
Alle evenementen, festiviteiten en activiteiten op openbaar terrein geannuleerd van 10 /08/2020 
t/m 31/8/2020 
Verbod niet geldig voor evenementen privéruimte 
Vergaderingen, studeren en lessen mogen doorgaan in vergaderruimtes van openbare gebouwen 
Wijken 'Houthulst' en 'St. Kristoffel' publiek toegankelijke evenementen zijn verboden + verboden te 
zitten op Markt, Vrijetijdscampus en rond fabrieksput 
Bloedinzamelingen RK mogen doorgaan 

10-08-20 10-08-20 19-08-20 
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Houthulst Alle evenementen, festiviteiten en activiteiten op openbaar domein geannuleerd van 19/08/2020 
t/m 31/8/2020. Verbod niet geldig voor evenementen privéruimte. 
Mondmaskerplicht op alle evenementen en activiteiten indien SD niet gerespecteerd kan worden. 
Vergaderingen, studeren en lessen mogen doorgaan in vergaderruimtes van openbare gebouwen 
Activiteiten georganiseerd door club of vereniging kunnen doorgaang cfr matrix Houthulst. 
Bloedinzamelingen RK mogen doorgaan in openbare gebouwen. 

19-08-20 19-08-20 31-08-20 

Ichtegem Sportwedstrijden zonder publiek. 
Verbod publiek toegankelijke evenementen of activiteiten met meer dan 15 personen. 

23-07-20 25-07-20 09-08-20 

Ichtegem Verbod alle publieke evenementen en activiteiten met meer dan 10 personen t/m 31/8/2020 06-08-20 10-08-20 31-08-20 

Ieper Mondmaskerplicht voor toeschouwers Last Post van 19 tot 20.30u (op volledige kruispunt 
Menenstraat/Bollingstraat/Kauwekijnstraat en gedeelte Menenstraat brug over water tot aan 
Hoornwerk/Kiplinglaan). 

20-07-20 20-07-20 

  

Ieper Mondmaskerplicht bij deelname aan evenementen, activiteiten en feestelijkheden. 23-07-20 25-07-20   

Ieper Mondmaskerplicht op zaterdagmarkt  22-07-20 22-07-20   

Ieper Verbod op kermissen, rommelmarkten en reorganisatie zaterdagmarkt 28-07-20 29-07-20   

Ieper Mondmaskerplicht in bepaalde winkelstraten en winkelzones 23-07-20 25-07-20 01-08-20 

Ieper Mondmaskerplicht in een aantal drukke straten, winkelzones Rijselsepoort en langs Haiglaan 
Mondmakerplicht in het provinciaal domein De Palingbeek op parking, speelplein en wandelpaden 
tussen beide en wandelpad naar cafeteria.  
Regeling geldt ook voor wie zicht verplaatst in deze straten per fietsers, skate- en waveboard, steps, 
line-skate en rolschaatsen 

30-07-20 01-08-20 

  

Ieper Verplicht mondmasker bij te hebben op openbaar domein en alle publiek toegankelijke plaatsen  05-08-20 06-08-20 

  

Izegem Mondmaskerplicht in drukste deel stadscentrum (handels- en horecagebied)       

Knokke-Heist Mondmaskerplicht op het ganse grondgebied       

Knokke-Heist verbod dagtoeristen tijdens code rood 09-08-20 09-08-20 12-08-20 
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Knokke-Heist verplichting om altijd een mondmasker bij te hebben - mondmaskerplicht in rode parkeerzones + in 
wachtrij + plaatsen waar kinderen worden afgezet/opgehaald 

ontwerp 
26-08-20 

  

  

Koksijde Mondmaskerplicht op het volledige grondgebied       

Koksijde Tijdelijke sluiting Koksijde Yacht Club voor een periode van 48 uur 
KYC staat in voor testing van alle personeelsleden van de horeca-uitbating 

14-08-20 14-08-20 16-08-20 

Koksijde versoepeling mondmaskerplicht - enkel verplicht op specifieke plaatsen 28-08-20 01-09-20   

Kortrijk Mondmaskerplicht op het volledige grondgebied 
Verbod samenscholingen van meer dan 10 personen, bubbel van 10 personen bovenop personen 
die onder hetzelfde dak wonen. 

24-07-20 25-07-20 15-08-20 

Kortrijk Verplichting mondmasker bij te hebben op volledige grondgebied 
Mondmaskerplicht in het gebied binnen R36  

14-08-20 15-08-20 

  

Kuurne Mondmaskerplicht recyclagepark 
Aanbeveling dragen mondmasker grondgebied (geen goedkeuring voor verplichting) 
Aanbeveling beperking van bubbels 

    

  

Kuurne versoepeling mondmaskerplicht - enkel verplicht op drukke plaatsen + in publieke ruimtes in 
openbare gebouwen + op marktplein 

03-09-20   

  

Langemark-
Poelkapelle 

Verplichting mondmasker bij zich te hebben op volledige grondgebied 
Annulatie alle voor publiek toegankelijke evenementen, festiviteiten en activiteiten t.e.m. 
31/08/2020 
Annulatie sportwedstrijden op sportterreinen, in openbare gebouwen en op de openbare weg 
t.e.m. 31/08/2020 
Sporttrainingen mogen plaatsvinden zonder toeschouwers 
Groepskleedkamers en -douches van publieke en private sportverenigingen worden gesloten 

04-08-20 04-08-20 

  

Langemark-
Poelkapelle 

verplichting om altijd een mondmasker bij te hebben - evenementen terug toegelaten vanaf 1 sept. 
- sportwedstrijden terug toegelaten vanaf 21 aug. toeschouwers niet toegelaten tot 1 sept. 

19-08-20 19-08-20 

  

Langemark-
Poelkapelle 

verplichting voor iedereen +12 j. om altijd een mondmasker op zak te hebben ontwerp 
28-08-20 

01-09-20 

  



BESTUURSMEMORIAAL 2020 – 11 dd. 02/10/2020 

 

 
VU.G. Anthierens, Provinciegriffier, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries 

 

157 

 

Ledegem Verplichting mondmasker bij zich te hebben op volledige grondgebied 
Mondmaskerplicht in wachtrijen, publieke ruimtes in openbare gebouwen en op recyclageparken 
Sportactiviteiten (in- en outdoor) zonder toeschouwers 
Groepskleedkamers en -douches gesloten bij publieke en private sportvoorzieningen 
Registratieplicht bij evenementen cfr. horeca 
Mondmaskerplicht op evenementen 
Evenementen >100 deelnemers zijn verboden 
Occassionele (rommel-,...)markten of verkopen zijn verboden 

29-07-20 29-07-20   

Ledegem Alle evenementen werden afgelast i.s.m. organisaties 
Geen indoor trainingen van sportverenigingen, harmonieën, … 

    

  

Lendelede Mondmaskerplicht in recyclagepark 
Indoorsportactiviteiten mogen doorgaan zonder publiek 
Groepsdouches bij publieke en privat sportvoorzieningen worden gesloten 
Alle evenementen op grondgebied Lendelede registratieplicht gelijk aan registratieplicht die geldt in 
de horeca  
Mondmaskerplicht op alle evenementen 
Alle evenementen dienen ter goedkeuring voorgelegd aan de burgemeester 
Occassionele (rommel) markten, verkopen zijn verboden 

10-08-20 11-08-20 

  

Lendelede iedereen +12 jaar moet verplicht mondmasker bij hebben - verplicht dragen op plaatsen zoals in 
MB+receyclageparken - registratieplicht voor alle evenementen 

ontwerp 
27-08-20 

  

  

Lo-Reninge Annulatie evenementen georganiseerd door het gemeentebestuur, of die plaats hebben in 
gemeentelijke openbare gebouwen of op het openbaar domein en waarvoor het college van 
burgemeester en schepenen toelating moeten geven 

    

  

Menen Mondmaskerplicht in winkelgebied 'De Barakken' en op de recyclageparken 24-07-20 24-07-20   

Menen sluiting café Maestro voor 1 week (van 03-09-20 tem 10 september) 02-09-20 03-09-20 10-09-20 

Mesen Verplichting mondmasker bij te hebben 04-08-20 08-08-20   
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Meulebeke Mondmaskerplicht in alle openbare gebouwen en gemeentelijke domeinen 
Dragen mondmasker is sterk aangeraden van zodra men buiten komt 

24-07-20   

  

Meulebeke Verplichting mondmasker bij te hebben 
Mondmaskerplicht volledige sport- en recreatiedomein Ter Borcht en het Park, publieke en private 
parkings, parking van provinciale domeinen en in alle wachtrijen van handelszaken/ openbare 
infrastructuren of evenementen; publieke ruimtes In alle openbare gebouwen en recyclageparken; 
als 1/5 meter afstand niet gegarandeerd kan worden in eender we!ke situatie ook voor fietsers en 
wandelaars (recreanten zonder sportkledij); 
medewerkers van Meulebeeks bedrijven indien 1,5 meter afstand niet kan 
Geen mondmaskerplicht voor personen met medisch attest, fysiek belastende beroepen, 
sportbeoefenaars, inzittenden van gemotoriseerde voertuigen 
Indoor en outdoor sportactiviteiten zonder toeschouwers 
Alle evenementen t/m 31/8/2020 zijn afgelast 

30-07-20 30-07-20 

  

Moorslede Mondmaskerplicht binnen bebouwde kom       

Nieuwpoort Mondmaskerplicht binnen bebouwde kom   27-07-20   

Nieuwpoort   
 

    

Nieuwpoort opheffing van besluit van 27 juli - dragen van mondmasker verplicht op drukke plaatsen - alle 
personen +12 jaar verplicht om mondmasker bij te hebben en kunnen tonen aan politie 

ontwerp 
21-08-20 

01-09-20   

Oostende Mondmaskerplicht binnen bebouwde kom 24-07-20 25-07-20   

Oostende Mondmaskerplicht in taxi's 28-07-20 29-07-20   

Oostende versoepeling mondmaskerplicht - enkel verplicht op specifieke plaatsen 01-09-20 01-09-20   

Oudenburg Verbod van alle publieke en private evenementen met meer dan 10 personen t.e.m.31/08/2020 30-07-20     

Oudenburg Mondmaskerplicht recyclagepark 30-07-20 31-07-20   
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Pittem Verplichting mondmasker bij te hebben 
Mondmaskerplicht op volledige sportsite, speeltuin en hondenweide; op parkings, in wachtrijen; in 
publieke ruimtes van alle openbare gebouwen; op recyclageparken 
Sportactiviteiten mogen doorgaan, zonder toeschouwers 
Groepskleedkamers en -douches in publieke en private sportvoorzieningen worden gesloten 
Registratieplicht voor alle evenementen cfr. horeca 
Mondmaskerplicht op alle evenementen 
Evenementen met meer dan 100  verwachte deelnemers zijn verboden 
Occasionele (rommel-,...)markten of verkopen zijn verboden 
Tijdelijke speelinfrastructuur, zoals zwembaden, glijbanen, springkastelen op openbaar of privaat 
domein bij horeca zijn verboden 

30-07-20 30-07-20   

Poperinge Preventief plaatsbezoek door BW, politie of NPC voor aanvang evenement       

Poperinge Verplichting mondmasker bij te hebben 
Mondmaskerplicht op plaatsen en tijdens activiteiten omschreven in de fed. Maatregelen, op het 
recyclagepark 
Sportactiviteiten mogen plaatsvinden zonder toeschouwers 
Mondmasker dragen op alle openbare plaatsen is sterk aanbevolen 

07-08-20 05-08-20 

  

Roeselare Mondmaskerplicht op parkings grootwarenhuizen en winkelcentra 
Registratie voor evenementen cfr. Horeca 
Mondmaskerplicht Sterrebos op parking en voor publiek speelterrein 

    

  

Ruiselede Afraden competitiewedstrijden (mag niet verbieden van RGI)       
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Staden Verplicht mondmasker bij te hebben op het hele openbaar domein 
Mondmaskerplicht op markten, publieke ruimtes in openbare gebouwen, recyclagepark, bebouwde 
kom bij vaststelling fase alert 3 
Mondmakerdracht aanbevolen op openbare plaatsen 
sportwedstrijden op sportterreinen en in openbare gebouwen geannuleerd t/m 25/8/2020 
sportwedstrijden op de openbare weg geannuleerd t/m 13/9/2020 
Sportwedstrijden, trainingen, sportactiviteiten worden geannuleerd bij vaststelling fase alert 3 met 
uitzondering van sporttrainingen en -activiteiten doelgroep t/m 12 jaar. 
Groepskleedkamers  en -douches gesloten voor publiek 
Annulatie alle evenementen in openbare gebouwen en op  openbaar terrein van 1/8/2020 t/m 
13/9/2020 
Vergaderingen, studeren en lessen kunnen wel doorgaan in de vergaderruimtes van de openbare 
gebouwen 
De activiteiten in georganiseerd verband kunnen doorgaan overeenkomstig de veiligheidsmatrix 
gebouwen van Staden 
Activiteiten van het dienstencentrum opgeschort t.e.m 13/09/2020. Sociaal restaurant blijft open 
Bloedinzamelingen rode kruis mogen doorgaan 
Openbare barbecues blijven open, maar  voor slechts één bubbel op hetzelfde ogenblik. 
Occasionele (rommel-,…) markten en verkopen zijn verboden t.e.m zondag 13/09/2020 
Tijdelijke speelinrichtingen (speelstraten) en speelinfrastructuur (zwembaden, glijbanen, 
springkastelen, …) op het openbaar domein zijn verboden. 

10-08-20 01-08-20 09-09-20 
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Staden Verplichting mondmasker op zak te hebben 
Mondmaskerplicht recyclagepark 
Registratieplicht evenementen cfr. horeca 
Evenementen dienen vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd 
Vanaf alertfase 3: mondmaskerplicht in bebouwde kom; annulatie sportactiviteiten, -trainingen en -
wedstrijden; sluiting groepskleedkamers en -douches; annulatie evenementen en festiviteiten; 
opschorting activiteiten dienstencentrum; verbod op occassionele (rommel-,...)markten en 
verkopen; Verbod op tijdelijke speelinrichtingen en speelinfrastructuur 

07-09-20 09-09-20 

  

Staden Gemeente- en OCMW-raad van 24/09/2020 wordt georganiseerd in grote zaal brandweerkazerne 
Pers wordt uitgenodigd om openbaar gedeelte bij te wonen 
Maximum aantal bezoekers wordt beperkt tot 5 personen (inschrijven via formulier op website) 

07-09-20 07-09-20 24-09-20 

Staden Vanaf 7 september is het bezoeken van bewoners van WZC De Oever niet toegestaan 
Contact via videochat en whatsapp kunnen doorgaan 
Palliatief bezoek kan doorgaan mits dragen PBM 
Huisartsen hebben toegang mits dragen PBM 
Kappers en pedicures hebben geen toegang, m.u.v. urgente pedicure mits dragen PBM 

07-09-20 07-09-20 11-09-20 

Tielt Sportactiviteiten indoor en outdoor zonder toeschouwers 30-07-20 30-07-20 

  

Torhout Mondmaskerplicht in recyclageparken 
Verbod op evenementen met toeschouwers t.e.m. 2/08/2020 

      

Waregem Mondmaskerplicht vanaf 12 jaar binnen de ring en door ouders bij ophalen en brengen kinderen bij 
speelpleinwerkingen en opvanginitatieven 

    

  

Waregem tijdelijke sluiting Brantano van 24-08 , voor maximum 3 maanden 24-08-20 24-08-20 max. 3 
maanden 

Wervik Mondmaskerplicht op recyclageparken van Wervik en Geluwe 24-07-20 25-07-20   

Wervik Verplicht mondmasker bij te hebben op hele openbaar domein en op alle publieke toegankelijke 
plaatsen 

03-08-20 04-08-20 
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Wevelgem Mondmaskerplicht in centrale speelzone en speelzone brasserie Bergelen van prov. domein 
Bergelen 

29-07-20 30-07-20 

  

Wevelgem Mondmaskerplicht in recyclagepark       

Wielsbeke Kleedkamers mogen niet meer gebruikt worden       

Wingene Mondmaskerplicht in recyclagepark en op alle evenementen boven 50 personen       

Wingene Mondmaskerplicht in wachtrijen bij ambulante handelaars       

Zonnebeke Verplicht mondmasker bij te hebben 
Mondmaskerplicht op parkings, in wachtrijen, in publieke ruimtes van alle openbare gebouwen, 
recyclageparken, op plaatsen waar ouders hun kinderen afzetten/ophalen voor deelname aan 
kampen, opvang, speelpleinwerking,… 
Registratieplicht op alle evenementen cfr.horeca 
Verbod van alle evenementen met meer dan 100 verwachte deelnemers 
Reguliere werking van verenigingen kan plaatsvinden zonder publiek conform de bepalingen 

31-07-20 03-08-20 

  

Zonnebeke opheffing besluit van 31-08-20 - verplichting om mondmasker bij zich te hebben 01-09-20 03-09-20   

Zwevegem Mondmaskerplicht in recyclagepark 
Registratieplicht voor elke horecabezoeker. Elke horecauitbater is verantwoordelijke voor 
organisatie registratie 

24-07-20 25-07-20 
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LIJST BESLUITEN PROVINCIERAAD 

 

39. Lijst van de besluiten van de provincieraad van 24 september 2020 

 

2 | Kennisnemen opvolgingsrapportering meerjarenplan 2020-2025 : 1ste semester 2020 

 

3 | Akte nemen van het budget 2021 van de orthodoxe kerkfabriek Heilige Amandus in 

Kortrijk  

 

4 | Akte nemen van het budget 2021 van de orthodoxe kerkfabriek Heiligen Kyrillos en 

Methodios in Oostende 

 

5 | Akte nemen van het budget 2021 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog 

in Oostende 

 

6 | Goedkeuren van de wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 van de kathedrale 

kerkfabriek Sint-Salvator in Brugge 

 

7 | Akte nemen van de budgetwijziging 2020 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in 

Brugge 

 

8 | Akte nemen van het budget 2021 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in Brugge 

 

9 | Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) betreffende 

de opdracht voor diensten : raamovereenkomst DNA van het Dorp-masterplannen 

 

10 | Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) betreffende 

de opdracht voor werken: Kortemark - aanleg van een fietspad gelegen langs de 

Torhoutstraat (vak Hermitagestraat – Kasteelbeek) 

 

11 | Verlenen van machtiging tot ruiling van oude tegen nieuwe beekbedding Vaarnewijkbeek 

WL 28.1 te Kuurne 

 

12 | Verlenen van machtiging tot het aankopen van grond ten behoeve van de 

herbestemming van de grenspost en zone Callicanes (te Poperinge) 

 

13 | Verlenen van machtiging tot het in erfpacht geven van grond ten behoeve van de 

herbestemming van de grenspost en zone Callicanes (te Poperinge) 

 

14 | Verlenen van machtiging tot het in erfpacht geven van een woning gelegen aan het 

provinciedomein de Palingbeek (te Hollebeke) 

 

15 | Verlenen van machtiging tot het wijzigen van de huurovereenkomst betreffende een 

woning gelegen in het provinciedomein d'Aertrycke (te Torhout) 

 

16 | Verlenen van machtiging aan het lichten van de opties en de aankoop van percelen te 

Staden en Langemark-Poelkapelle ter uitbreiding van de groene as "De Vrijbosroute". 

 

17 | Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure voor de opdracht voor diensten 

voor de aanstelling van een dienstverlener inzake  de uitvoering en de rapportering over 

diverse grondonderzoeken – periode 2021 - 2022 

 

18 | Goedkeuren van de selectieleidraad en het bestek, de plaatsingsprocedure en de raming 

voor de opdracht van diensten: software reservatiesysteem bezoekerscentra - 
Provinciedomeinen 

 

 



BESTUURSMEMORIAAL 2020 – 11 dd. 02/10/2020 

 

 
VU.G. Anthierens, Provinciegriffier, Koning Leopold III-laan 41, 

8200 Sint-Andries 

 

151 

 

 

19 | Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) betreffende 

de opdracht voor werken: Middelkerke - aanleg fietspadvoorzieningen Slijpesteenweg 

 

20 | Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden te Roeselare voor het creëren van een 

waterbuffer aan de Collievijverbeek 

 

21 | Goedkeuren van het bestek, de raming en de plaatsingsprocedure voor de opdracht voor 

werken: aanleg van fietsvoorzieningen langs de Rozeveldstraat Torhout 

 

22 | Goedkeuring van het bestek, de raming en de onderhandelingsprocedure als 

plaatsingsprocedure voor de aankoop van vergadermeubilair tbv PH Boeverbos 

 

23 | Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) betreffende 

de opdracht voor werken: uitbreiden blok C in het PTI - campus Wetenschap & Groen te 

Kortrijk. 

 

24 | Kennisnemen van het ministerieel besluit van de Vlaamse Minister van Binnenlands 

Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen tot goedkeuring van de jaarrekening 

over het financiële boekjaar 2019 van het autonoom provinciebedrijf Westtoer, en verlenen 

van kwijting aan de bestuurders van Westtoer apb 

 

25 | Kennisnemen van het ministerieel besluit van de Vlaamse Minister van Binnenlands 

Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen tot goedkeuring van de jaarrekening 

over het financiële boekjaar 2019 van het autonoom provinciebedrijf Vonk, en verlenen van 

kwijting aan de bestuurders van Vonk apb 

 

26 | Kennisnemen van het ministerieel besluit van de Vlaamse Minister van Binnenlands 

Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen tot goedkeuring van de jaarrekening 

over het financiële boekjaar 2019 van het autonoom provinciebedrijf Monumentenwacht 

West-Vlaanderen, en verlenen van kwijting aan de bestuurders van Monumentenwacht West-

Vlaanderen apb 

 

27 | Goedkeuren van de voorlopige vaststelling van het ontwerp-PRUP Gemengd 

Bedrijventerrein Menen-Wervik 

 

28 | Goedkeuren van de voorgestelde wijzigingen aan het inrichtingsplan Sint-Amandus te 

Beernem t.a.v. acties toegewezen aan de provincie 

 

29 | Goedkeuren legaat aan Raversyde 

 

30 | Kennisnemen van het SDG- beleid in de provinciale organisatie 

 

41 | Onderzoek van de geloofsbrief 

 

42 | Installeren van het provincieraadslid 

 

43 | Bepalen van de rangorde van de provincieraadsleden 

 


