
Extrait du Registre des Procès-verbaux des délibérations du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville
de Bruxelles - Séance du jeudi 16 juillet 2020

Uittreksel uit het Notulenboek van de beraadslagingen van het College van Burgemeester en Schepenen van
de Stad Brussel - Zitting van donderdag 16 juli 2020

Présents - Zijn aanwezig :
M. dhr. CLOSE, Bourgmestre-Président; Burgemeester-Voorzitter; M. dhr. HELLINGS, M. dhr. DHONDT, M. dhr. MAINGAIN, M.
dhr. EL KTIBI, Mme mevr. JELLAB, Mme mevr. PERSOONS, M. dhr. PINXTEREN, Mme mevr. HOUBA, Echevins; Schepenen; M.
dhr. SYMOENS, Secrétaire de la Ville; Stadssecretaris.

Le Collège prend la résolution suivante :

Het College neemt de volgende beslissing :
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(2354565)
Zuidkermis - Inplantingsplannen 2020.

1. Gelet op de principebeslissing van het College van 06/02/2020 waar beslist werd om de foorkramers geïmpacteerd door de
werf "Toots Thielemans" te verplaatsen naar de zone Arts en Metier.- Gelet op het ministerieel besluit van 30/06/2020
artikel 10 dat stelt dat de bevoegde gemeentelijke overheid markten en kermissen toelaat met de volgende modaliteiten :
"1° het maximum aantal bezoekers dat wordt toegelaten op de markt of de kermis bedraagt 1 bezoeker per 1,5 lopende
meter aan het kraam;
2° de markt- en kermiskramers en hun personeel zijn tijdens het uitbaten van een kraam verplicht om de mond en de neus
te bedekken met een masker, elk ander alternatief in stof of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen,
met een gelaatsscherm;
3° de bevoegde gemeentelijke overheid stelt middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking bij
de in- en uitgangen van de markt of de kermis;
4° de markt- en kermiskramers stellen middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien ter beschikking van hun
personeel en hun klanten;
5° de markt- en kermiskramers mogen voor consumptie ter plaatse voeding en dranken aanbieden met naleving van de
modaliteiten voorzien door artikel 5;
6° er wordt een organisatie of een systeem ingevoerd om te controleren hoeveel klanten er op de markt of de kermis
aanwezig zijn;
7° er wordt een eenrichtingsverkeersplan opgesteld, met afzonderlijke toe- en uitgangen tot en van de markt of de kermis,
tenzij er in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerde afwijking wordt toegestaan door de bevoegde lokale
overheid, die een alternatieve oplossing bepaalt.
Onverminderd de artikelen 4 en 7 en onverminderd de opdrachten van de hulp- en interventiediensten, wordt de toegang
tot de markten en de kermissen door de bevoegde gemeentelijke overheid op dusdanige wijze georganiseerd, zodat de
regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter
tussen elke persoon, evenals de passende preventiemaatregelen die minstens gelijkwaardig zijn aan deze van de
"Generieke gids" betreffende de opening van de handelszaken om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te
gaan."
Gezien het feit dat verschillende foorkramers dit jaar niet zullen komen (nummers 73, 62, 51) en gezien het feit dat door
de lockdown ook de planning van de STIB werd verstoord waardoor het enerzijds technisch niet mogelijk is om terug te
keren naar de implantatie van 2019 maar eveneens niet mogelijk is om de implantatie goedgekeurd in februari op dezelfde
manier te behouden en gelet op de veiligheidsmaatregelen die in acht moeten worden genomen door het Ministerieel
Besluit die de Stad dwingen om ook op het inplantingsplan bepaalde zones te vergroten en meer oppervlakte te creeren in
bepaalde zones.

2. Overwegende het nodig is om het signalisatieplan te wijzigen met volgende aanpassingen :
- de circulatie van auto’s onder de brug die linksaf slaan om naar de Jamarlaan te rijden;
- op de hoek van het Grondwetplein is er een halve cirkel met betonblokken bijgekomen;
- op de oversteek voor auto's tegenover de Stalingradlaan wordt een aantal attracties geplaatst;
- er komt slechts 1 ingang in de Stalingradlaan voor auto’s;
- de Dauwstraat aan Arts & Métiers wordt tijdelijk afgesloten tijdens de kermis.

3. Het inplantingsplan van de site van de kermis met aanduiding van de staanplaatsen, reserves en electrogroepen aannemen.

4. Het sanitaire plan dat met de voorschriften van het ministeriel besluit rekening houdt aannemen. Dit plan voorziet:
- eenrichtingsverkeer, enerzijds, van de Blaesstraat richting het Grondwetplein, anderzijds éénrichtingsverkeer van Arts &
Métiers naar het Grondwetplein;
- de opstelling van stewards en sanitaire dispositieven aan alle in- en uitgangspunten van de kermis;
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- een telsysteem om het aantal bezoekers te monitoren op de kermis;
- de afsluiting van de site met herashekken;

5. Het sanitaire protocol in bijlage aan het verslag van het Departement, dat voor elke forkramer zal gelden, goedkeuren.

6. Het niplantingsplan van de plaatsing van betonblokken aannemen dat ook enkele wijzigingen heeft ondergaan op basis
van bovenstaande informatie.

7. Deze inplantingsplannen werden gefinaliseerd en besproken met de volgende diensten : Kabinet van de Burgemeester,
Wegeniswerken, Openbare Reinheid, Cel Mobiliteit, Cel Noodplanning, Cel Events, SIBELGA, VIVAQUA, Politie,
DBDMH, Brussel Mobiliteit.

8. Overwegende dat de Nationale Veiligsraad kermissen niet toelaat voor 01/08/2020, de data van de Zuidfoor vastleggen
van 01/08/2020 tot 30/08/2020.

9. De sluitingsuren van de kermis wijzingen in de context van coronavirus : deZuidfoor zal om 00u00 tijdens de week en om
01u00 's ochtends tijdens het weekend (nacht van vrijdag tot zaterdag, en nacht van zaterdag tot zondag) sluiten.

1. Pris pour information., de 2 à 4. Adopté., 5. Approuvé., 6. Adopté., 7. Pris pour information., de 8 à 9. Adopté.

Ainsi délibéré en séance du jeudi 16 juillet 2020
Aldus beraadslaagd in zitting van donderdag 16 juli 2020

Le Secrétaire de la Ville,
De Stadssecretaris,
Luc Symoens (s)

Le Bourgmestre-Président,
De Burgemeester-Voorzitter,
Philippe Close (s)
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