
 

STAD NIEUWPOORT 

BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER DD. 25 MAART 2020. 

 
1. BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER BEVEL VERPLICHTE OPVANG TIJDENS 
PAASVAKANTIE IN HET KADER VAN COVID-19. 
 
De Burgemeester,  
 

Gelet op artikel 65 van het decreet lokaal bestuur;  

Gelet op artikel 135 van de nieuwe gemeentewet paragraaf 5 het nemen van passende 
maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën en epizoötieën te voorkomen en het 
verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden; 

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid; 

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot vaststelling van de modaliteiten van de 
opvorderingsbevoegdheid bedoeld in artikel 181 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele 
veiligheid; 

Gelet op de email dd. 24 maart 2020 verkregen door het Agentschap voor Onderwijsdiensten 
waarbij de richtlijnen bepaald werden voor het organiseren van kinderopvang tijdens de paasvakantie; 

Overwegende dat voor volgende kinderen opvang moet voorzien worden:  

- Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, 
voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen.  

- Kinderen in een kwetsbare thuissituatie. 

Overwegende dat het onderwijspersoneel zich tijdens de paasvakantie vrijwillig kan aanbieden 
voor deze opvang; 

Overwegende dat kinderen bij voorkeur worden opgevangen door personen met wie ze al contact 
hadden; 

Overwegende dat tijdens deze opvang geen lesopdrachten voorzien worden, maar  dat er ruimte 
moet zijn voor spel en sport, en aandacht voor de huidige hygiëne-maatregelen; 

Overwegende dat kinderen die de voorbije dagen en weken samen zaten en daar intensief contact 
hadden, een contactbubbel of gemeenschap hebben gevormd. Deze kinderen in deze contactbubbel 
moeten blijvend samen opgevangen worden; 

Overwegende dat bestaande contactbubbels niet gemengd mogen worden met andere;  

 
BESLUIT : 
 

Art.1. De scholen opdracht te geven om tijdens de paasvakantie (vanaf 6 april tem 17 april, met 
uitzondering van weekends en Paasmaandag) kinderopvang te voorzien in de scholen, onder 
de regierol van het lokaal bestuur. Volgende doelgroepen moeten opgevangen worden: 

- kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector (zorg, veiligheid, 
voedingsnijverheid, distributie ...) uitoefenen. 

- Kinderen in een kwetsbare thuissituatie. 

Art.2. De kleuter- en basisscholen op het grondgebied Nieuwpoort dienen op weekdagen opvang te 
voorzien tijdens de paasvakantie op volgende locaties: 

- Stella Maris: De Marientjes. 

- De Vierboete: op de school zelf. 

- De Pagaaier: op school zelf. 

Art.3. De secundaire scholen op het grondgebied Nieuwpoort dienen eveneens in opvang te 
voorzien indien dit nodig blijkt. 



 

Art.4. Het absoluut vermeden moet worden om kinderen uit verschillende contactbubbels die de 
voorbije dagen en weken geen contact hadden, samen op te vangen.  

Art.5. De Marientjes geen andere kinderen dan deze uit Stella Maris te laten opvangen, om 
gemengde contacten te vermijden. 

Art.6. Kennis van dit besluit wordt gegeven aan de dienst preventie en veiligheid en de lokale politie 
westkust en alle andere nodige diensten.  

 
 

De Algemeen Directeur 
Benoit Willaert 

De Burgemeester 
Geert Vanden Broucke 

  
 Nieuwpoort, 25 maart 2020 

 
Voor eensluidend afschrift: 

De Algemeen Directeur 

 

De Burgemeester 
 

  

Benoit Willaert Geert Vanden Broucke 

 


