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Afwezig

Openbare vergadering

Toewijzen van nieuwe tijdelijke locatie voor het voltr:ekken van huwelijken
De gemeenteraad

Feiten en context
Door de COVID-lg-maatregelen mogen er maximaal 100 personen aanwezig zijn op een
burgerlijk huwelijk. Er dient rekening te worden gehouden met de afstandsmaatregel van
anderhalve meter. Hierdoor heeft de gémeenteraadszaal een maximumcapaciteit van 30
personen.
Daarom zal er gekeken worden naar een alternatief. De traphal van het kasteel Scheldevelde
met uitbreiding naar de tuin komt in aanmerking als tijdelijke locatie voor het voltrekken van

de huwelijken.

Hogere regelgeving

.

Het Burgerlijk Wetboek, artikel 1651t

Motivering
Door de COVID-lg-maatregelen en onze infrastructuur is een burgerlijk huwelijk momenteel
slechts toegankelijk voor maximum 30 personen.
Omdat het burgerlijk huwelijk momenteel het enige is wat de koppels nog rest door de
coronamaatregelen vindt men het toch heel belangrijk dat de familie het huwelijkkan
bijwonen.
Op basis van artikel L65/L van het Burgerlijke Wetboek kan de gemeenteraad naast het
gemeentehuis andere openbare plaatsen met een neutraal karakter, waarvan het lokaal
bestuur het uitsluitend gebruiksrecht heeft, aanwijzen om huwelijken te voltrekken.
Om de capaciteit van het aantal personen - aanwezig op een burgerlijk huwelijk - te
verhogen, willen we tijdelijk de koppels de mogelijkheid geven om buiten te huwen.
De maximumcapaciteit voor burgerlijke huwelijken van 100 personen wordt aangehouden.
De traphal (met uitbreiding naar tuin) van kasteel Scheldevelde van De Pinte komt in
aanmerking.
Dit gebouw voldoet aan de vereisten zoals voorzien in artikel t65/I van het Burgerlijk
Wetboek (neutraal karakter, openbaar zijn, uitsluitend gebruik door het lokaal bestuur).
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Besluit:
Enig artikel.
Lokaal bestuur De Pinte
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De gemeenteraad gaat akkoord om vanaf 1 september 2O2O de traphal van het kasteel
Scheldevelde met uitbreiding naar de tuin aan te duiden als bijkomende locatie voor het
voltrekken van huwelijken en dit zolang de sociale afstandsmaatregelen van toepássing zijn
tijdens de COVID-19-pandemie.
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