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UITTREKSEL

Voorgeschiedenis
Het college van burgemeester en schepenen gaf op 31 mei 2021 toelating aan Brasserie W44 om 
op de parking van Werf 44 een groot scherm te plaatsen voor het EK 2021 onder bepaalde 
voorwaarden.

Feiten en context
• Gebruikelijk gaat ieder jaar op de vierde vrijdag van juni Steenwegkermis door op de parking van 

Werf 44. De kermis staat er enkel die avond.
• Doordat de braderij en avondmarkt dit jaar niet kunnen doorgaan zal dit ook invloed hebben op 

het aantal bezoekers van de kermis, waardoor de kermisuitbaters hebben verzocht om een 
verlenging van het aantal kermisdagen.

• De achtste finales van het EK 2021 gaan door van zaterdag 26 juni tot en met dinsdag 29 juni 
2021.

Juridische gronden
• Artikel 56, §3, van het decreet lokaal bestuur

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor de daden van beheer over de 
gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, in voorkomend geval binnen de door de 
gemeenteraad vastgestelde algemene regels.

• Artikel 68 van van het kermisreglement van de gemeente Schilde - 's-Gravenwezel
Alle gevallen die niet voorzien zijn in het reglement op de kermissen, zullen het voorwerp 
uitmaken van bijzondere beslissingen van het college van burgemeester en schepenen.

• Artikel 11 van het ministerieel besluit van 4 juni 2021 houdende wijziging van artikel 11 van het 
ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding 
van het cororavirus COVID-19 te beperken.
Kermissen kunnen enkel plaatsvinden na toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid en 
met naleving van bepaalde maatregelen.

Argumentatie
• Voor de kermisuitbaters is het niet opportuun om slechts een avond open te doen. Doordat er 

veel minder bezoekers worden verwacht, denken sommigen dat zij de kosten voor de opbouw 
en afbraak niet of amper kunnen recupereren.

• De meeste kermisuitbaters hebben reeds bevestigd dat ze het hele weekend kunnen en willen 
komen.

• Twee uitbaters van attracties lieten weten niet met hun attractie aanwezig te zijn, waardoor er 
meer ruimte op de parking is en er geen gedeelte van de rijbaan moet worden afgesloten.

• Als België eerste of tweede wordt in de groepsfase moeten ze op zaterdag 26 juni of zondag 27 
juni 2021 spelen. Hiervoor zal dan een nieuwe aanvraag komen voor het plaatsen van een groot 
scherm op de parking van Werf 44.

• Een mogelijk alternatief voor de parking van Werf 44 zou de Rijsblokparking zijn.
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BESLUIT
Artikel 1. Het college van burgemeester en schepenen beslist om de kermis op de Rijsblokparking te 
laten doorgaan onder de voorwaarden opgelegd door de federale overheid en een verlenging tot en 
met zondag 27 juni 2021 toe te staan.

Voor eensluidend afschrift

Tine Vervisch Dirk Bauwens
Algemeen directeur Burgemeester


