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Beschrijving
Regelgeving: bevoegdheid
- de burgemeester is bevoegd op basis van de nieuwe gemeentewet en op basis van het
gecoördineerd politiereglement van de stad Leuven
Juridische grond
- de artikelen 134, § 1 en 135, § 2 nieuwe gemeentewet
- het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en de latere wijzigingen
- het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 te beperken, en latere wijzigingen
- het ministerieel schrijven van 29 november 2020 inzake het beheer van de openbare ruimte
betreffende de winkels, winkelcentra en winkelstraten
Argumentatie
Naar aanleiding van de zeer snelle verspreiding van het coronavirus (COVID-19) in België en de
naburige landen werd via ministerieel besluit van 13 maart 2020 de federale fase van het nationaal
noodplan betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19 afgekondigd.
De federale fase is een uitzonderlijke situatie en deze is nog steeds van toepassing.
De federale overheid heeft dringende maatregelen getroffen om de verspreiding van de pandemie
tegen te gaan ter bescherming van de openbare gezondheid. In het bestrijden van heropflakkeringen
van COVID-19 spelen de lokale besturen een belangrijke rol.
Vanaf 1 december 2020 mogen de niet-essentiële winkels weer openen. De toegang tot de
winkelcentra, winkelstraten en parkings moet door de lokale overheid, in overeenstemming met de
instructies van de minister van Binnenlandse Zaken, op dusdanige wijze georganiseerd worden, zodat
de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een
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afstand van 1,5 meter tussen elke persoon. In zitting van 3 december 2020 nam de burgemeester een
aantal dringende beslissingen om heropening van de winkels op een veilige manier te laten verlopen.
Na een eerste evaluatie op 8 december in de lokale crisiscel worden een aantal aanpassingen
noodzakelijk geacht met betrekking tot de invoering van de éénrichting in de Mechelsestraat die enkel
bij drukte zal worden ingevoerd in een gedeelte van de Mechelsestraat en met betrekking tot het
plaatsen van informatieborden en decoratie in het kernwinkelgebied dat onder strikte voorwaarden
wordt toegelaten.
Om het voetgangersverkeer vlot en veilig te laten verlopen rekening houdend met de social distancing
dient de openbare weg vrij te zijn van obstakels. Het plaatsen van uitstallingen is dan ook verboden in
het kernwinkelgebied om zo de maximale doorgang voor voetgangers te vrijwaren. Het plaatsen van
decoratie, beachvlaggen, informatieborden, tripodes en dergelijke is slechts toegestaan voor zover de
vlotte doorgang voor voetgangers, fietsers en hulpdiensten niet belemmerd wordt. Deze decoratie,
beachvlaggen, informatieborden, tripodes en dergelijke dienen zoveel mogelijk tegen de gevel te
staan en mogen maximaal 1 meter uitsteken. Het plan van het kernwinkelgebied is in bijlage gevoegd.
In geval van drukte kan in het winkel-wandelgedeelte van de Mechelsestraat het tweerichtingsverkeer
opgeheven worden en het éénrichtingsverkeer voor voetgangers worden ingesteld met verplichte
looprichting van het Mathieu de Layensplein tot aan de Wandelingstraat. Deze aanpassing zal aan de
voetgangers komende van het Mathieu de Laeyensplein of vanaf de Vismarkt toelaten om via de Dirk
Boutslaan terug naar het kernwinkelgebied te stappen.
Ingeval van drukte kan ook in het winkel-wandelgedeelte van de Parijsstraat het tweerichtingsverkeer
opgeheven worden en het éénrichtingsverkeer voor voetgangers ingesteld worden met verplichte
looprichting van de Brusselsestraat naar de Parijsstraat toe.
De verplichte looprichting zal duidelijk zichtbaar worden aangeduid zodat eenieder bij het betreden
van deze plaatsen duidelijk geïnformeerd is over de verplichting.
De stad voorziet de nodige signalisatie om de eventuele wachtrijen aan handelszaken te organiseren
zodat de social distancing gerespecteerd kan worden. Er mag geen andere signalisatie op het
openbaar domein aangebracht worden.
Om voldoende ruimte te hebben voor de voetgangers en bezoekers van winkels, alsook voor het
vormen van eventuele wachtrijen, wordt de Bondgenotenlaan, tussen de Louis Melsensstraat en het
Rector De Somerplein, tijdens de maand december tijdelijk verkeersvrij gemaakt op zaterdag en
zondag.
Gezien de hoogdringendheid ter bescherming van de volksgezondheid, kan de burgemeester de
noodzakelijke maatregelen nemen via een politieverordening. Deze politieverordening wordt ter
bekrachtiging voorgelegd op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad.

Besluit
Artikel 1
Een verbod in te stellen op het plaatsen van uitstallingen op het openbaar domein in het
kernwinkelgebied.
Artikel 2
Het plaatsen van decoraties, informatieborden, tripodes, beachvlaggen en dergelijke op het openbaar
domein in het kernwinkelgebied slechts toe te staan voor zover de vlotte doorgang van voetgangers,
fietsers en hulpdiensten niet belemmerd wordt. De decoraties, informatieborden, tripodes,
beachvlaggen en dergelijke dienen zoveel mogelijk tegen de gevel geplaatst te worden en mogen
maximaal 1 meter uitsteken.
Artikel 3
Dat, in geval van te grote drukte, het tweerichtingsverkeer opgeheven wordt en het
éénrichtingsverkeer voor voetgangers ingesteld wordt in het winkel-wandelgedeelte van de
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Mechelsestraat met verplichte looprichting van het Mathieu de Layensplein tot aan de
Wandelingstraat.
Dat, in geval van te grote drukte, het tweerichtingsverkeer opgeheven wordt en het
éénrichtingsverkeer voor voetgangers ingesteld wordt in het winkel-wandelgedeelte van de
Parijsstraat met verplichte looprichting van de Brusselsestraat naar de Parijsstraat toe.
Artikel 4
Een verbod in te stellen op het plaatsen van signalisatie op het openbaar domein door handelaars om
eventuele wachtrijen voor handelszaken te organiseren, tenzij hiervoor een toelating wordt gegeven.
Artikel 5
De Bondgenotenlaan tussen de Louis Melsensstraat en het Rector De Somerplein tijdelijk verkeersvrij
te maken op zaterdag 12, 19 en 26 december, telkens van 11.00 tot 18.00 en op zondag 13, 20 en 27
december 2020, telkens van 13.00 tot 18.00 uur.
Artikel 6
Deze politieverordening treedt onmiddellijk in werking en geldt tot vrijdag 15 januari 2021.
Artikel 7
Deze politieverordening vervangt de politieverordening van 3 december 2020 betreffende de
maatregelen om verspreiding te beperken - Heropening niet-essentiële winkels.
Artikel 8
De politiezone Leuven te gelasten toe te zien op de naleving van deze politieverordening.
Artikel 9
Onverminderd strengere straffen voorzien door andere wetten en besluiten, worden inbreuken op
deze politieverordening beteugeld met politiestraffen.
Artikel 10
Deze politieverordening ter bekrachtiging voor te leggen op de eerstvolgende vergadering van de
gemeenteraad.

Bijlagen
1. Globaal overzicht Eenrichtingsstraten - Winkelgebied excl Wandelingenstraat_aanpassing.pdf
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