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Glabbeek

Besluit van de burgemeester dd. 16 november 2020

Aanleiding en context
Gelet op het feit dat de inrichtingen ( of onderdelen van inrichtingen) die behoren tot de sportsector zijn
gesloten voor het publiek. Sporthallen en sportinfrastructuren enkel kunnen openblijven voor
groepen van kinderen tot en met 12 jaar in het kader van schoolse of buitenschoolse activiteiten van het
leerplichtonderwijs, sportactiviteiten, - stages en -kampen georganiseerd of toegelaten door de lokale
overheid voor kinderen tot en met 12 jaar. Zoals bepaald in het ministerieel besluit dat gepubliceerd werd in
het staatsblad van 1 november 2020.
Gelet op het feit dat buitengedeelten van sportinfrastructuren toegankelijk blijven en er buiten niet in
groepen groter dan 4 personen ( + 13 jaar) mag gesport worden.
Gelet op het feit dat jeugd- en sport activiteiten zonder overnachting, zijn toegestaan voor kinderen tot en
met 12 jaar, enkel met goedkeuring van de lokale overheid. Deze activiteiten mogen georganiseerd worden
voor één of meerdere groepen van maximum 50 kinderen tot en met 12 jaar bestaande uit de deelnemers en
de begeleiders. De personen die samenkomen in het kader van deze activiteiten moeten in eenzelfde groep
blijven en mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep. De begeleiders
respecteren de regels van social distancing in de mate van het mogelijke, in het bijzonder het behoud van
een afstand van 1,5 m tussen elke persoon en zijn verplicht om de mond en de neus te bedekken met een
mondmasker of elk ander alternatief in stof.
Gelet op het feit dat de basisscholen terug open zijn vanaf 16 november 2020 en het eerder besluit van de
burgemeester van 2 november 2020 was afgestemd op een verlenging van de herfstvakantie voor de scholen.
Juridische grond
De Ministeriële Besluiten inzake de maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus Covid-19 te
beperken.
De burgemeester is bevoegd op basis van art. 63-67 van het decreet lokaal bestuur.
BESLUIT:
Artikel 1: Dit nieuw besluit van de burgemeester vervangt het eerdere besluit van 2 november 2020.
Artikel 2: De gemeente Glabbeek laat in de gemeentelijke infrastructuur (gemeentelijke sporthal, GC De
Roos, PC Kapellen en Hangaar 44) jeugd- en sportactiviteiten toe voor groepen tot en met 12 jaar.
Artikel 3: Alle sportactiviteiten outdoor en indoor van de verenigingen kunnen blijven doorgaan in
Glabbeek voor tot en met 12 jarigen volgens de geldende regels. Met uitzondering van sportzalen in de
scholen die gesloten blijven voor activiteiten van derden. Alle paardenpistes indoor en outdoor mogen
gebruikt worden op het grondgebied van Glabbeek, voor alle activiteiten tot en met 12 jaar en enkel met het
oog op het welzijn van het dier door+ 13-jarigen.
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De Algemeen Directeur.
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