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Aanpassing gemeentelijk kermisreglement als maatregel in de strijd tegen het
Corona-virus (Covid-19)

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer Ferdi Heylen, voorzitter; de heer Paul Verbeeck, burgemeester; de heer Bert Celis, schepen;
mevrouw Griet Van Olmen, schepen; de heer Luc Luyten, schepen; de heer Paul Laurijssen, schepen;
de heer Tom Covens, schepen; de heer Leo Verelst, raadslid; mevrouw Ingrid Van Wunsel, raadslid;
de heer Johan Van Dessel, raadslid; de heer Andre Marien, raadslid; mevrouw Inge Schoovaerts,
raadslid; mevrouw Dorien Van Assche, raadslid; de heer Jan Verbraecken, raadslid; mevrouw Ymke
Govaerts, raadslid; de heer Jonas Verwimp, raadslid; mevrouw Charlotte Op de Beeck, raadslid; de
heer Jef De bruyn, raadslid; de heer Victor De Groof, raadslid; mevrouw Els Herremans, raadslid;
mevrouw Manuela Verbist, raadslid; de heer Stijn Lemmens, raadslid; de heer Simon Kenens, raadslid;
mevrouw Annelies Van Looy; de heer Nicholas Van der Veken; mevrouw Iris Mulkens, algemeen
directeur

Verontschuldigd:
de heer Joris De Bondt, raadslid; mevrouw Julie Van Roey, raadslid

Beschrijving

1/5

Aanleiding en context
Om de afstandsregels en andere veiligheidsvoorschriften op de kermis te kunnen garanderen, is het
noodzakelijk om de bezoekers over meerdere dagen te spreiden om zo piekmomenten van drukte te
vermijden.
Juridische grond
Gemeentelijk Kermisreglement 2020-2025
Argumentatie
Het aantal bezoekers op de kermis dient volgens het ministerieel besluit beperkt te worden tot
maximaal 400 personen.
Om te voorkomen dat dit aantal op een gegeven moment wordt overschreden, dient men in te zetten
op een maximale spreiding over verschillende dagen en over verschillende momenten.
De mei- en septemberkermis in Nijlen centrum kent reglementair momenteel vier kermisdagen, met
name van zaterdag tot en met dinsdag.
Aan te raden is naar zes dagen te gaan. Van vrijdag tot woensdag, zodat er een extra weekenddag en
weekdag bijkomt.
Artikel 6 uit het gemeentelijk kermisreglement bepaalt het tijdstip van de kermissen. Artikel 6 dient
zodoende als volgt herschreven te worden:
Artikel 6
– De gemeente organiseert op het openbaar domein volgende kermissen:
(...)
Meikermis Nijlen
Plaats: kerkplein
Dag: zondag na 2 mei (indien 2 mei op een zondag valt, gaat deze kermis door op zondag 9 mei)
Periode: van zaterdag tot en met dinsdag (4 dagen) of van vrijdag tot en met woensdag (6 dagen.
Deze tweede mogelijkheid van timing is voorzien als maatregel in de strijd tegen virusverspreiding
onder de bevolking. Zes dagen kermis garandeert een betere spreiding van de bezoekersaantallen
over de verschillende dagen).

Septemberkermis Nijlen
Plaats: kerkplein
Dag: 3de zondag van september
Periode: van zaterdag tot en met dinsdag (4 dagen) of van vrijdag tot en met woensdag (6 dagen.
Deze tweede mogelijkheid van timing is voorzien als maatregel in de strijd tegen virusverspreiding
onder de bevolking. Zes dagen kermis garandeert een betere spreiding van de bezoekersaantallen
over de verschillende dagen).
(...)
Aanpassing gemeentelijk kermisreglement als maatregel in de strijd tegen het Coronavirus (Covid-19) - Goedkeuring
2/5

Artikel 39 uit het gemeentelijk kermisreglement bepaalt de openingsuren van de kermissen. Artikel 39
dient zodoende als volgt herschreven te worden:
Artikel 39
– De kermisattracties mogen geopend zijn als volgt:
Voor de kermis van Nijlen centrum – mei en september en Kessel centrum:







vrijdag vanaf 15.30 uur tot en met 23.00 uur
zaterdag vanaf 13.00 uur tot en met 23.00 uur
zondag vanaf 13.00 uur tot en met 22.00 uur
maandag vanaf 15.30 uur tot en met 22.00 uur
dinsdag vanaf 13.30 uur tot en met 22.00 uur
woensdag vanaf 13.30 uur tot en met 21.00 uur

(…)
Artikel 42 uit het gemeentelijk kermisreglement bepaalt de regels rond afsluiting van de kermissen.
Artikel 42 dient zodoende als volgt herschreven te worden:
Artikel 42
– Alle kermispleinen en andere pleinen die ter beschikking gesteld worden van de kermis, moeten
door de kermisuitbaters schoongemaakt en ontruimd zijn van alle kermisattracties en andere
kermiswagens ten laatste ’s woensdags te 13.00 uur na het sluiten van de kermissen.
Uitgezonderd de kermis van de jaarmarkt hier geldt dat alles moet ontruimd zijn ten laatste dinsdag
na de kermis om 4.00 uur ’s ochtends.
En uitgezonderd en enkel in geval van een zesdaagse kermis van Nijlen centrum geldt er dat alles
moet ontruimd zijn ten laatste donderdag na de zesdaagse kermis om 13.00 uur.

Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de gemeenteraad met
- 20 stem(men) voor: Bert Celis; Tom Covens; Victor De Groof; Jef De bruyn; Els Herremans; Ferdi
Heylen; Simon Kenens; Paul Laurijssen; Luc Luyten; Charlotte Op de Beeck; Inge Schoovaerts; Dorien
Van Assche; Annelies Van Looy; Griet Van Olmen; Ingrid Van Wunsel; Nicholas Van der Veken; Paul
Verbeeck; Manuela Verbist; Leo Verelst; Jonas Verwimp
- 5 stem(men) blanco: Ymke Govaerts; Stijn Lemmens; Andre Marien; Johan Van Dessel; Jan
Verbraecken

Besluit
Artikel 1
De artikels 6, 39 en 42 van het kermisreglement te wijzigen als volgt:
Artikel 6
– De gemeente organiseert op het openbaar domein volgende kermissen:
(...)
Meikermis Nijlen
Aanpassing gemeentelijk kermisreglement als maatregel in de strijd tegen het Coronavirus (Covid-19) - Goedkeuring
3/5

Plaats: kerkplein
Dag: zondag na 2 mei (indien 2 mei op een zondag valt, gaat deze kermis door op zondag 9 mei)
Periode: van zaterdag tot en met dinsdag (4 dagen) of van vrijdag tot en met woensdag (6 dagen.
Deze tweede mogelijkheid van timing is voorzien als maatregel in de strijd tegen de verspreiding van
het coronavirus onder de bevolking. Zes dagen kermis garandeert een betere spreiding van de
bezoekersaantallen over de verschillende dagen).
Septemberkermis Nijlen
Plaats: kerkplein
Dag: 3de zondag van september
Periode: van zaterdag tot en met dinsdag (4 dagen) of van vrijdag tot en met woensdag (6 dagen.
Deze tweede mogelijkheid van timing is voorzien als maatregel in de strijd tegen de verspreiding van
het coronavirus onder de bevolking. Zes dagen kermis garandeert een betere spreiding van de
bezoekersaantallen over de verschillende dagen).
(...)
Artikel 39
– De kermisattracties mogen geopend zijn als volgt:
Voor de kermis van Nijlen centrum – mei en september en Kessel centrum:







vrijdag vanaf 15.30 uur tot en met 23.00 uur
zaterdag vanaf 13.00 uur tot en met 23.00 uur
zondag vanaf 13.00 uur tot en met 22.00 uur
maandag vanaf 15.30 uur tot en met 22.00 uur
dinsdag vanaf 13.30 uur tot en met 22.00 uur
woensdag vanaf 13.30 uur tot en met 21.00 uur

(…)

Artikel 42
– Alle kermispleinen en andere pleinen die ter beschikking gesteld worden van de kermis, moeten
door de kermisuitbaters schoongemaakt en ontruimd zijn van alle kermisattracties en andere
kermiswagens ten laatste ’s woensdags te 13.00 uur na het sluiten van de kermissen.
Uitgezonderd de kermis van de jaarmarkt hier geldt dat alles moet ontruimd zijn ten laatste dinsdag
na de kermis om 4.00 uur ’s ochtends.
En uitgezonderd en enkel in geval van een zesdaagse kermis van Nijlen centrum geldt er dat alles
moet ontruimd zijn ten laatste donderdag na de zesdaagse kermis om 13.00 uur.
Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens de Gemeenteraad
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algemeen directeur
Iris Mulkens

voorzitter
Ferdi Heylen
Voor eensluidend afschrift

algemeen directeur
Iris Mulkens

voorzitter
Ferdi Heylen
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