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Besluit van de Burgemeester inzake afbakening van de veiligheidszones bij de
doortocht van de wielerwedstrijden Ronde van Vlaanderen voor Elite heren en
Elite dames op zondag 04 april 2021.
Kennisname.
Bevoegdheid/rechtsgrond
˗

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, meer bepaald Artikel 41
betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad.

˗

Het decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid Artikel 63
betreffende de bevoegdheden van de Burgemeester.

Relevante documenten
˗

Het Besluit van de Burgemeester – Afbakening van de veiligheidszones bij de
doortochten van de Ronde van Vlaanderen op zondag 04 april 2021.

˗

Het Politiebesluit van 16 februari 2021 van de Provinciegouverneur, mevrouw Carina
Van Cauter, betreffende COVID-veiligheidsmaatregelen bij wielerwedstrijden.

Feiten/context/motivering
Op zondag 04 april 2021 zullen de wielerwedstrijden ‘Ronde Van Vlaanderen voor dames
Elite’ en ‘Ronde van Vlaanderen voor heren Elite’ het grondgebied van de Stad Ronse
doorkruisen.
Overeenkomstig het besluit van de Gouverneur van 16 februari 2021 betreffende de COVID19-veiligheidsmaatregelen bij wielerwedstrijden is het organiseren van evenementen of
bijkomende commerciële activiteiten verboden in zones die in normale omstandigheden veel
volk naar het parcours lokken.
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Dit is zeker het geval op bepaalde hellingen en langs kasseistroken, waar een volkstoeloop
in het kader van de bestrijding van het coronavirus COVID-19, niet wenselijk is.
Er wordt naar gestreefd om het aantal toeschouwers zo laag mogelijk te houden alsook
dienen de afstandsregels inzake social distancing gerespecteerd te worden. Dit impliceert
dat :
˗
˗
˗
˗

een afstand van 1,5 meter ten aanzien van de rijbaan ter bescherming van de
deelnemers in de wedstrijdkaravaan nagestreefd moet worden
dat er achter deze fysieke afbakening nog minimaal 2 meter vrije ruimte beschikbaar
moet zijn om toeschouwers toe te laten elkaar op een veilige afstand te passeren
waar deze afstanden niet gegarandeerd kunnen worden, de burgemeester in
bepaalde zones de toegang kan verbieden aan het publiek of het aantal mensen kan
beperken
op plaatsen waar de afstand van 1,5 meter tussen supporters uit verschillende
bubbels niet gegarandeerd kan worden, het dragen van een mondmasker verplicht is.

Er worden tevens ‘veiligheidszones’ voorzien. Dit zijn duidelijk afgebakende gebieden waar
bijkomende veiligheidsmaatregelen getroffen worden en waar, behalve bewoners en
eventuele genodigden, toeschouwers verboden zijn.
Rekening houdende met het besluit van de Gouverneur van 16 februari 2021 mogen er langs
het parcours geen evenementen georganiseerd worden.
Besluit:
Artikel 1:
Kennis te nemen van het Besluit van de Burgemeester inzake de afbakening van de
veiligheidszones bij de doortocht van de wielerwedstrijden van de Ronde van Vlaanderen
voor Elite heren en Elite dames op zondag 04 april 2021, luidende als volgt :
Besluit van de Burgemeester
Afbakening van de veiligheidszones bij de doortochten van de Ronde van
Vlaanderen op zondag 04 april 2021
De Burgemeester,
Gelet op de organisatie en doortochten van de Ronde van Vlaanderen voor elite heren en
dames op zondag 04 april 2021;
Gelet op het besluit van de Gouverneur van 16 februari 2021 betreffende de COVID-19veiligheidsmaatregelen bij wielerwedstrijden;
Overwegende dat overeenkomstig deze verordening het organiseren van evenementen of
bijkomende commerciële activiteiten, verboden is in zones die in normale
omstandigheden veel volk naar het parcours lokken;
Overwegende dat dit zeker het geval is op bepaalde hellingen en langs kasseistroken,
waar een volkstoeloop in het kader van de bestrijding van het coronavirus COVID-19, niet
wenselijk is;
Overwegende dat wanneer er publiek komt kijken, de afstandsregels inzake social
distancing gegarandeerd moeten kunnen worden, en waar die afstand niet gegarandeerd
kan worden, het dragen van een mondmasker verplicht wordt;
Overwegende dat buiten deze zones over elk evenement advies moet uitgebracht worden
aan mijn ambt door de gemeentelijke veiligheidscel;
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Overwegende dat hierbij de volgende normen en richtlijnen als leidraad dienen voor de
risico-analyse:
˗
˗
˗
˗
˗
˗

˗
˗

het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020, houdende dringende maatregelen om
de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken, de latere wijzigingen en
de bijhorende FAQ,
de generieke gidsen en protocollen voor sportmanifestaties, het wegwielrennen,
evenementen en de horeca;
het GAS-reglement, vastgesteld door de gemeenteraad van 07 mei 2007 en zijn
aanpassingen
het COVID Risk Event Model
het politiereglement betreffende de publiektoegankelijke inrichtingen vastgesteld
door de gemeenteraad van 30 juni 2008
richtlijnen ter bescherming tegen brand- en paniekrisico’s in instellingen van
tijdelijke aard. Veiligheidsmaatregelen occasionele installaties, met vloeibaar
gemaakte petroleumgassen, aardgas en/of elektriciteit en bij gebruik van
occasionele installaties voorzien van fotovoltaïsch zonne-energiesysteem;
advies FOD Volksgezondheid (Prima);
de regelgeving over de geluidsnormen bij muziekactiviteiten in openbare en private
inrichtingen zoals opgenomen in de Vlarem-wetgeving;

Gelet op het KB van 28 juni 2019 tot reglementering van de wielerwedstrijden en van de
alle-terreinwedstrijden;
Gelet op het KB van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van
noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau;
Gelet op de Wet van 02 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid;
Gelet op de Wet op de ambulante handel van 25 juni 1993;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, inzonderheid artikel 63, 285
en 286;
BESLUIT:
In het kader van de bestrijding van COVID-19 wordt er naar gestreefd om het aantal
toeschouwers zo laag mogelijk te houden én de regels inzake social distancing te
respecteren. Dit impliceert dat:
˗
˗
˗
˗

een afstand van 1,5 meter ten aanzien van de rijbaan ter bescherming van de
deelnemers in de wedstrijdkaravaan nagestreefd moet worden.
dat er achter deze fysieke afbakening nog minimaal 2 meter vrije ruimte beschikbaar
moet zijn om toeschouwers toe te laten elkaar op een veilige afstand te passeren.
waar deze afstanden niet gegarandeerd kunnen worden, de burgemeester in
bepaalde zones de toegang kan verbieden aan het publiek of het aantal mensen kan
beperken.
op plaatsen waar de afstand van 1,5 meter tussen supporters uit verschillende
bubbels niet gegarandeerd kan worden, het dragen van een mondmasker verplicht is.

Omdat onmogelijk kan ingeschat worden hoeveel mensen zich toch naar het parcours
zullen begeven, wordt het dragen van een mondmasker verplicht langs het volledige
parcours. Er wordt hiervoor verwezen naar het politiebesluit ingesteld door de gouverneur
van Oost-Vlaanderen.
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HOOFDSTUK I: VEILIGHEIDSZONES
Een veiligheidszone is een duidelijk afgebakend gebied waar bijkomende
veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn, inzonderheid omwille van het aantal mensen, de
beperkte mobiliteit, de beschikbare ruimte,…
1.1.
1.2.

In een veiligheidszone is de organisatie van evenementen of bijkomende
commerciële activiteiten verboden.
In een veiligheidszone zijn behalve bewoners en eventuele genodigden die zich
dienen te gedragen conform de opgegeven regels ter bestrijding van het
coronavirus COVID-19, toeschouwers verboden omdat de afstand met de
wedstrijddeelnemers of ten opzichte van de toeschouwers onder elkaar niet
gegarandeerd kan worden.

De veiligheidszones worden ingericht als volgt:
a. Zone Kanarieberg – Muziekbos : omvat de Kanarieberg – de Boekzittingdreef, tussen
het kruispunt met de Kanarieberg en het kruispunt met de Rijkswachtdreef –
Muziekbosstraat
b. Zone Oudestraat : omvat de kasseistrook in de Oudestraat waarlangs geen trottoir of
begaanbare verhoogde berm beschikbaar is, zijnde vanaf het huis nr 155 tot het
kruispunt met de Kruisstraat en in de Kruisstraat, tussen het kruispunt met de
Oudestraat en het kruispunt met de Ommegangstraat – Zandstraat.
c. Zone rond het Sporthotel Hotond.
HOOFDSTUK II: PROCEDURE EVENEMENTEN
Overeenkomstig de bepalingen van Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 ter
bestrijding van het coronavirus COVID-19 dienen evenementen of wedstrijden
georganiseerd op de openbare weg, de voorafgaande toelating te hebben van de
bevoegde gemeentelijke overheid die het Covid Risk Event Model gebruikt om te oordelen
of het evenement of de wedstrijd veilig kan georganiseerd worden.
Rekening houdende met het besluit van de Gouverneur van 16 februari 2021 mogen er
langs het parcours geen evenementen georganiseerd worden.
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