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 Sint-Martens-Latem, 11/08/2020 
 
T.a.v. het college van burgemeester en schepenen 
 
 
Betreft: annulatie van activiteiten 
 
 
Geachte burgemeester en schepenen, 
 
We hebben kennis genomen van het burgemeestersbesluit van 29 juli 2020 waarbij evenementen, ook 
culturele, niet toegelaten worden tot eind september.   

We delen uiteraard de bekommernis van het gemeentebestuur om de veiligheid van de Latemnaren 
zo goed mogelijk te beschermen en de start van het nieuwe schooljaar te vrijwaren. We hebben tevens 
begrip voor alle noodzakelijke maatregelen die moeten genomen worden. Dit betekent o.i. evenwel 
niet dat elke activiteit moet verboden worden. We zijn inderdaad van oordeel dat culturele 
activiteiten, vergaderingen van verenigingen en eventuele andere activiteiten wel degelijk op een 
veilige manier in onze (socio)cultuurminnende gemeente georganiseerd kunnen worden.  We zijn 
immers geen kustgemeente die bijna draconische maatregelen moet nemen om grote groepen 
mensen in goede banen te leiden.  We zijn een kleine gemeente met inwoners die voldoende discipline 
aan de dag kunnen leggen om kleinschalige evenementen op een ordentelijke en veilige manier te 
laten verlopen. De verschillende evenenementen die sedert het begin van deze vakantie georganiseerd 
werden, ook door de gemeente, hebben dit voldoende aangetoond. 

Wij zijn er ons van bewust dat de lokale besturen sinds kort zelf bijkomende maatregelen mogen 
nemen, maar dit moet natuurlijk gezien worden in de globale aanpak van corona: de maatregelen die 
genomen worden, moeten - vanuit het idee van goed bestuur - altijd proportioneel zijn met het 
beoogde doel (de veiligheid van de burger) en - in het geval van een crisis - rekening houden met het 
risico dat beheerst moet worden.  Om een event COVID-veilig te maken, kunnen we trouwens, indien 
nodig, terugvallen op het “COVID risk event” model, terug te vinden op 
https://www.covideventriskmodel.be/. Deze website is een initiatief van de Vlaamse Overheid in 
samenwerking met de Alliantie van Belgische Event Federaties, en de Karel de Grote Hogeschool.  Het 
COVID Event Risk Model is besproken en goedgekeurd door de Nationale Veiligheidsraad. 

Wanneer op een locatie religieuze samenkomsten op een veilige manier mogelijk zijn, dan valt het niet 
uit te leggen dat een cultureel evenement op diezelfde locatie met diezelfde veiligheidsmaatregelen 
(we verwijzen hier naar de activiteit van het Davidsfonds van 17/09) dat niet zou kunnen. 

Naast het feit dat evenementen o.i. op een veilige manier kunnen georganiseerd worden, willen we 
ook de gunstige impact die zij hebben benadrukken.  Zeker in tijden van crisis, is het belangrijk om 
isolatie tegen te gaan en het sociale leven, weliswaar veilig georganiseerd, zoveel mogelijk te laten 
doorgaan om een positieve ingesteldheid bij de mensen te behouden.  We gaan ervan uit dat ook in 
Sint-Martens-Latem veel inwoners daar belang aan hechten. Het zou een hart onder de riem zijn voor 
degenen die vakantie nemen in eigen dorp, dat zij lokale activiteiten kunnen bijwonen. Het is voor ons 
een vreemde gedachte dat de Latemnaars nu noodgedwongen moeten uitwijken naar naburige steden 
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en gemeenten voor cultuurbeleving.  Als cultuurraad geloven we echt in de toegevoegde waarde van 
culturele evenementen. 

Tenslotte willen we nog eens verwijzen naar onze e-mail van 06/04/2020, waarin we alle 
(socio)culturele verenigingen wilden ondersteunen en het gemeentebestuur hebben opgeroepen om 
met concrete maatregelen het voortbestaan, de werking en de sociale rol van onze verenigingen te 
garanderen. Hoe langer het sociaal leven plat ligt, hoe moeilijker het zal worden voor de verenigingen. 
 
We zouden jullie daarom willen vragen om die evenementen en vergaderingen die op een veilige en 
doordachte manier georganiseerd worden, toch toe te laten vanaf september. We zitten hiermee op 
dezelfde lijn als de Vlaamse regering die klaar en duidelijk vraagt om culturele evenementen zo veel 
als mogelijk te laten doorgaan: https://www.tijd.be/cultuur/algemeen/vlaamse-regering-roept-
gemeenten-op-events-niet-te-snel-te-schrappen/10243428.html.   
 
Bezorgde groeten 
 
 
 
 
 
Martine Vanhoucke 
Voor het dagelijks bestuur van de GRC 
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