
De burgemeester

Besluit

2020_BURG_00028 Burgemeestersbevel tot sluiting van de publiek toegankelijke parken, 
bossen en begraafplaatsen wegens storm Dennis vanaf zondag 16 februari 2020 - Goedkeuring 

Beslissing: Goedgekeurd in vergadering van 14 februari 2020

Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:
 de heer Mathias De Clercq, burgemeester en voorzitter vast bureau

 
Juridisch kader
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63, eerste lid.

 
 

De beslissing wordt genomen op grond van:
Nieuwe Gemeentewet, artikel 133, § 2, en 135, § 2

 

Motivering
Er wordt voor zondag 16 februari 2020 opnieuw stormweer (storm Dennis) verwacht met 
windstoten tot 80 à 90 km/u. 

 
 
Door rukwinden kunnen takken afbreken en bomen omvallen, en kan de veiligheid van 
bezoekers aan openbare parken en bossen niet gegarandeerd worden. Vanaf verspreide 
rukwinden tussen 101 en 130 km/u (91 en 120 km/u bij bebladerde bomen) is er volgens het 
KMI sprake van "code oranje". Dit impliceert dat er zeer veel wind wordt verwacht waarbij 
schade of overlast op grotere schaal mogelijk is en het verkeer ernstige hinder kan ondervinden. 
Men dient zich voor te bereiden en de raadgevingen van de bevoegde overheid op te volgen. 

Op grond van de artikelen 133, § 2, juncto 135, § 2, van de Nieuwe Gemeentewet is de 
burgemeester bevoegd voor de veiligheid op openbare plaatsen. Het lijkt in deze 
omstandigheden dan ook aangewezen om vanaf zondag 16 februari 2020 de toegang tot de 
publiek toegankelijke parken, bossen en begraafplaatsen op grondgebied van de stad Gent te 
verbieden indien er op die dag minstens "code oranje" wordt afgekondigd door het KMI en dit 
zolang deze toestand aanhoudt. Ook in de eerstvolgende dagen is voorzichtigheid geboden bij 
het betreden van parken, bossen en begraafplaatsen aangezien gevallen takken en omgevallen 
bomen de doorgang kunnen bemoeilijken.



Begraafplaatsen zijn groene rustpunten in de stad en staan ook open voor wandelaars en 
buurtbewoners. Ze vervullen op die manier een zelfde rol als de parken waardoor ook het risico 
gelijkaardig is. Voorziene teraardebestellingen kunnen wel plaatsvinden, mits de nodige 
voorzichtigheid in acht wordt genomen. 

De politie zal belast worden met de uitvoering van het verbod en kan bij niet-naleving alle 
nodige maatregelen nemen om het verbod effectief af te dwingen. 

Beslissing
Beslist het volgende:

Artikel 1: 
Indien op zondag 16 februari 2020 door het KMI minstens "code oranje" wordt afgekondigd, is 
het voor iedereen ten strengste verboden de publiek toegankelijke parken en bossen op het 
grondgebied Gent te betreden of zich er in te bevinden. Dit geldt eveneens voor de groene 
stedelijke begraafplaatsen, met dien verstande dat de teraardebestellingen er wel kunnen 
plaatsvinden mits de nodige voorzichtigheid in acht wordt genomen.

Artikel 2: 
Het verbod vermeld in artikel 1 blijft van kracht zolang minstens "code oranje" door het KMI 
wordt aangehouden.

Artikel 3: 
Dit besluit zal zo ruim mogelijk worden bekendgemaakt.

Belangrijke bepalingen
Ter voldoening aan artikel 19, tweede lid van de gecoordineerde wetten op de Raad van State 
wordt hierbij gewezen op de mogelijkheid een vordering tot nietigverklaring en/of tot schorsing 
in te stellen, tegen de beslissing die u heden wordt betekend.

Beroepen tot nietigverklaring (en eventueel schorsing) moeten op straffe van niet-
ontvankelijkheid worden ingesteld binnen de zestig dagen nadat de beslissingen, reglementen 
of besluiten werden bekendgemaakt of betekend. Op hetzelfde ogenblik als zij haar 
verzoekschrift indient, stuurt de verzoekende partij een kopie daarvan ter informatie naar Stad 
Gent, p.a. Botermarkt 1, 9000 Gent.

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

Meer informatie op http://www.raadvst-consetat.be , doorklikken naar 'procedure' > 
'bestuursrechtspraak'.

http://eproadmin.raadvst-consetat.be
http://www.raadvst-consetat.be


Mededeling

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorziet het recht van toegang van de 
opgenomen persoonsgegevens.

U heeft hierdoor het recht inzage te vragen van de U betreffende persoonlijke gegevens die in 
een verwerking zijn opgenomen. Indien deze onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kunt 
U de verbetering of de verwijdering ervan vragen.
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(adjunct-) algemeen directeur de heer Mathias De Clercq, 
burgemeester en voorzitter vast 
bureau
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