3 december 2021

Politieverordening van de gouverneur Cathy Berx betreffende aanvullende
maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19

Verbod op indoor-evenementen van + 3 500 mensen in provincie Antwerpen
met onmiddellijke ingang

In de provincie Antwerpen gaat er met onmiddellijke ingang een politieverordening van
kracht die indoor-evenementen met meer dan 3 500 aanwezigen verbiedt. Door het hoge
aantal besmettingen, hospitalisaties en de hoge bezettingsgraad op intensieve
zorgen, en door het alarmniveau 5 voor België als geheel, is deze dringende,
bijkomende maatregel nodig om het hoofd te bieden aan de vierde golf van het
coronavirus COVID-19. Tegelijk staat ook de eerstelijnszorg onder sterke druk, wat
eveneens tot dit besluit bijdraagt.
Omwille van die reden beslist gouverneur Cathy Berx dat indoor-evenementen met meer dan
3 500 aanwezigen met onmiddellijke ingang verboden zijn. Gouverneur Cathy Berx nam deze
beslissing in nauw overleg met burgemeester Bart De Wever, die zich eveneens bezorgd toont
over indoor massaevenementen. Voor provincie Antwerpen geldt in het bijzonder dat dit besluit
betrekking heeft op evenementen die in het Sportpaleis of in Lotto Arena worden
georganiseerd. Dat betekent dat de activiteit die vanavond in het Sportpaleis gepland is –Studio
100 Rewind Party- niet zal doorgaan.

Gouverneur Cathy Berx: “Dit is een afgestemde, gezamenlijke en helaas dringend
noodzakelijke beslissing. Elke bijkomende besmetting is en blijft er één te veel. De druk op
onze gezondheidszorg moet zowel meteen als langdurig zakken om weer ruimte te geven aan
de zorg.

Ik roep alvast iedereen met veel aandrang op om zich vandaag NIET naar het Sportpaleis te
verplaatsen. Dit om drukte in de buurt van het Sportpaleis en op het openbaar vervoer richting
Sportpaleis ABSOLUUT TE VERMIJDEN.”

Dank alvast aan de media om de oproep om vandaag niet naar het Sportpaleis te vertrekken
zo ruim mogelijk en zo spoedig mogelijk te verspreiden.
U vindt de tekst van de politieverordening in bijlage. Deze politieverordening is met
onmiddellijke ingang van kracht, en dit tot en met morgen 4 december.
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Gouverneur Cathy Berx vertegenwoordigt de provinciale, gewestelijke (Vlaamse)
of federale (Belgische) overheid in de provincie Antwerpen. In die hoedanigheid
vormt de gouverneur de schakel tussen de vier bestuurlijke niveaus: de federale
overheid, de Vlaamse overheid, de provincie en de steden & gemeenten. Zij woont
de provincieraden bij en zit de deputatie - het politieke hart van de provincie- voor.
Als commissaris van de Vlaamse regering houdt zij bestuurlijk toezicht op de
gemeenten en OCMW’s en kan zij beslissingen vernietigen die strijdig zijn met de
wetten, decreten en besluiten van de federale of Vlaamse regering. Als
commissaris van de federale regering heeft de gouverneur vooral taken op het
gebied van ordehandhaving, veiligheid en crisisbeheer.

