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Wortegem-Petegem
360" pmcht

BESLUIT VAN DE HEER BURGEMEESTER

van 24/ot lzozo

Extra maatregelen tegen de verspreiding van het COVID-19 virus - het
verplicht dragen van een mondmasker in de publieke ruimte op het
grondgebied van Wortegem-Petegem.

De Burgemeester,

Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming (gewijzigd door de wet
van 28 maart 2003) art.2 ter 51 en 53;

Gelet op de nieuwe Gemeentewet, artikel 134 en 135;

Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;

Gelet op het KB van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op
gemeentelijk niveau en de rol van de burgemeester ingevalvan noodzakelijke crisisgebeurtenissen
en situaties die een coórdinatie vereisen;

Gelet op de Ministeriële omzendbrief NPU van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en

interventieplannen die meer uitleg geeft bij de bepalingen en principes vervat in het KB van 16

februari 2006;

Gelet op de Ministeriële omzendbrief NPU4 van 3O maart 2009 betreffende de disciplines die een

hulpmiddelverschaffen om bijvoorrang de disciplines te helpen bij de uitwerking van
monodisciplinaire interventieplannen overeenkomstig artikel 9 van het KB van l6 februari 2006;

Gelet op de ministeriële besluiten van 13 maart,18 maart,23 maart, 24 maart,3 april, 17 april,3O
april, 8 mei, 15 mei, 20 mei, 25 mei, 3O mei, 5 juni, 10 juni, 3O juni,lO juli 2O2O en 24 juli 2020 over
de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;

Gelet op de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 23 juli 2O2O;

Gelet op het ministerieel besluit van24juli 2020 in bijzonder artikel 13;

Gelet op de opeenvolgende FAQ's van het crisiscentrum;

Gelet op het telefonisch overleg tussen de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen en de
intergemeentelijke veiligheidscel PZ Vlaamse Ardennen op 23 en 24 juli 2O2O;

Overwegende dat het COVID-l9 virus zich verder verspreidt binnen Europa en België;

Overwegend dat alle landen social distancing maatregelen ondernemen die ondersteund worden
door alle supranationale gezondheidsorganisaties;
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Gelet op de inhoudelijke criteria die belangrijkzijn voor de transmissie van infectieziekten, met

name het aantal aanwezigen, de intensiteit van het contact, de duur van het contact, de

beslotenheid van de ruimte en de leeftijdsmix van de bevolking;

Gelet op de andere maatregelen die samen het beleid van social distancing uitrollen binnen het

onderwijs, risicogroepen, bedrijven, zorgverstrekkers;

Overwegende dat het van belang is om aandachtig te zijn voor kwetsbare groepen;

Dat het van belang is om alle maatregelen te laten samenwerken om de efficiëntie te
maximaliseren;

Dat deze maatregelen noodzakelijk zijn om te vermijden dat de gezondheidszorg onder zodanige

zware druk komt te staan, dat de algemene zorgverlening volledig in het gedrang komt;

Dat de Nationale Veiligheidsraad reeds stelde dat het bedekken van mond en neus belangrijk is

tijdens de afbouw van de maatregelen. Dat kan met een zogenaamd comfortmasker of een

alternatief beschermingsmiddel zoals een sjaal en bandana;

Dat de epidemiologische situatie sterk verschilt van gemeente tot gemeente, waarbij de lokale

autoriteiten een prominente rol spelen. Dat ze optreden binnen het kader van het ministerieel

besl u it waa rbij ze zelf aa nvu I lende voorzorgsmaatregelen overwegen;

Dat het coronavirus bezig is aan een opmars en dat recent de risicograad op besmetting steeg.

Dat de experten voorspellen dat deze trend zich exponentieel zal doorzetten waardoor

bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn;

Overwegende dat het ministerieel besluit van24juli 2O2O reeds extra maatregelen heeft

genomen die vanaf zaterdag 25 juli 2020 in het hele land van toepassing zullen zijn;

Dat bovenop de nu al geldende verplichtingen het dragen van een mondmasker ook verplicht is op

markten, rommelmarkten en kermissen; in winkelstraten en op alle drukke plaatsen (privé of
openbaar) zoals bepaald door de plaatselijke autoriteiten; in alle openbare gebouwen voor de

delen die toegankelijk zijn voor het publiek; in horecazaken, behalve als mensen aan tafel zitten;

Overwegende dat het de lokale autoriteiten toekomt om te bepalen wat drukke plaatsen zijn;

Overwegende dat de intergemeentelijke veiligheidscel de mening is toegedaan dat het heel

moeilijk is om zones waar mondmaskerplicht geldt, af te bakenen. Dat de politiediensten

vragende partij zijn voor een duidelijke, uniforme en afdwingbare regeling binnen de volledige

politiezone. Dat dergelijke aanpak ook voor een duidelijke, uniforme, efficiënte en afdwingbare

regeling en handhaving kan en zalzorgen;

Overwegend dat de medische discipline van oordeel is dat ook beperkte contacten in niet druk

bezochte zones ook voor de nodige verspreiding van het virus kunnen zorgen;

Dat daarom de intergemeentelijke veiligheidscel voorstelt om de mondmaskerplicht uit te breiden

tot het volledige grondgebied;

Dat deze maatregel aldus snel, efficiënt en zeer duidelijk moet zijn voor zowel de bevolking als

voor de politiediensten die deze maatregel moeten handhaven;

Overwegende dat deze maatregel heel eenvoudig is aan te duiden en te communiceren;

Overwegende dat deze maatregel permanent zal worden geëvalueerd binnen de

i ntergemeentelijke veil igheidscel;
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Overwegende dat de burgemeester extra maatregelen neemt om het coronavirus tegen te gaan;

BESLUIT

Artikel 1

Op het volledige grondgebied van Wortegem-Petegem is het vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht

om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof op

publiek toegankelijke plaatsen en onverminderd de bepalingen van het ministerieel besluit van 24

juli 2020 en latere wijzigingen, behalve :

- tijdens de verplaatsingen met een voertuig (de auto, moto(r), fiets, step,....)

- tijdens de beoefening van een sportactiviteit met fysieke inspanning

- tijdens zware fysieke inspanningen gedurende zijn werkzaamheden

- wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van

medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking vanaf zaterdag 25 juli 2O2O.

Artikel3

De maatregelen kunnen ten allen tijde door een beslissing van de burgemeester aangepast of

opgeheven worden. De maatregel zal worden geëvalueerd door de gemeente in samenspraak met

de intergemeentel ijke vei ligheidscel.

Artikel4

De lokale politie, de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, het Nationaal Crisiscentrum en

het Agentschap Zorg en Gezondheid dienst infectieziektebestrijding, ontvangen een kopie van

deze beslissing.

Artikel 5

lnbreuken worden beteugeld met de straffen bepaald door het artikel 187 van de wet van 15 mei

2OO7 betreffende de civiele veiligheid.

Artikel6

Overeenkomstig artikelen 14 en 19, 2" lid van de gecoórdineerde wetten van de Raad van State kan

tegen deze beslissing een beroep tot opschorting en nietigverklaring worden ingesteld bij de Raad

van State, wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid
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voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, binnen de zestig dagen vanaf de

kennisgeving of bekendmaking. Dit beroep kan worden ingesteld door middel van een

aangetekend verzoekschrift dat is ondertekend door de partij of door een advocaat die is

ingeschreven op de tabel van de Orde van Advocaten.

ArtikelT

Dit besluit wordt bekendgemaakt door aanplakking op de gebruikelijke aanplakplaats voor de

officiële bekendmakingen en door publicatie op onze website www.wortegem-pelegen0.be

De Burgemeester,wnd

Maarten Van Tieghem


