BESLUIT VAN DE HEER BURGEMEESTER
van 15 oktober 2020
Besluit in het kader van bijkomende maatregelen ter preventie van de verspreiding van het
coronavirus (COVID-19) – horeca en mondneusmaskerplicht
De Burgemeester,
Gelet op de artikelen 41 en 162 van de grondwet;
Gelet op artikel 63 van het decreet lokaal bestuur van 21 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op de artikelen 1, 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke
motivering van de bestuurshandelingen;
Gelet op het MB dd. 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van
het COVD-19 virus te beperken;
Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming (gewijzigd door de
wet van 28 maart 2003) art.2 ter §1 en §3;
Gelet op de nieuwe Gemeentewet, artikel 133, 2° en 135 §2 5°; die stipuleert dat op lokaal
niveau de gemeente voor de passende maatregelen moet zorgen om rampen en plagen, zoals brand,
epidemieën en epizoötieën te voorkomen en de nodige hulp moet verstrekken om ze te doen
ophouden; dat de burgemeester in noodsituaties de eindverantwoordelijkheid draagt;
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 ingeval van noodzakelijke
crisisgebeurtenissen en situaties die een coördinatie 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 30 maart 2009 betreffende de disciplines die
een hulpmiddel verschaffen om bij voorrang de disciplines te helpen bij de uitwerking van
monodisciplinaire interventieplannen overeenkomstig artikel 9 van het KB van 16 februari 2006;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale
fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19;
Gelet op het Ministerieel Besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd bij ministeriële besluiten
van 10 juli 2020, 24 juli 2020, 28 juli 2020, 22 augustus 2020, 25 september 2020 en 8 oktober 2020
over de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;

Gelet op de opeenvolgende FAQ’s van het crisiscentrum;
Gelet op het ministerieel schrijven van 24 juli 2020 van de Minister van Veiligheid en
Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel Pieter De Crem inzake het beheer van de
federale fase en de uitvoering van lokale maatregelen;
Gelet op het voorzorgsbeginsel dat inhoudt dat wanneer een ernstig en potentieel risico met
een zekere mate van waarschijnlijkheid wordt ontdekt, het aan de overheid is om dringende en
voorlopige beschermingsmaatregelen te nemen op het meest geschikte niveau;
2020;

Gelet op het overleg tussen de gouverneur en de Oost-Vlaamse burgemeesters op 12 oktober

Gelet op het telefonisch overleg tussen de gouverneur van Oost-Vlaanderen en de
intergemeentelijke veiligheidscel PZ Vlaamse Ardennen op 14 oktober 2020;
Gelet op de verklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie met betrekking tot de
noodtoestand inzake de openbare gezondheid op internationaal niveau van 30 januari 2020, in het
bijzonder met betrekking tot de besmettelijkheid en het sterfterisico;
Overwegende dat het coronavirus COVID-19 als een pandemie werd verklaard door de
Wereldgezondheidsorganisatie op 11 maart 2020, met een aanzienlijke verspreiding binnen Europa
en België;
Overwegende dat coronavirussen een familie van virussen zijn die een infectie veroorzaken
bij mensen en verschillende dieren;
Overwegende dat COVID-19 een nieuwe stam van het coronavirus is die nog niet eerder bij de
mens is vastgesteld;
Overwegende dat het virus van mens tot mens overdraagbaar is en zich ondertussen ook
verspreid heeft in verschillende landen;
Overwegende dat naar aanleiding van een verdere toename van het virus door de federale
overheid verregaande maatregelen werden genomen die de verspreiding van de epidemie moeten
tegengaan;
Overwegende dat sinds juli het aantal besmettingen terug in stijgende lijn zit en dat dit
inhoudt dat het virus nog niet van het Belgische grondgebied verdwenen is en blijft circuleren;
Overwegende dat het aantal besmettingen, het aantal opnames in de ziekenhuizen en in
intensieve zorgen, de incidentie van nieuwe gevallen per 100.000 inwoners en de positiviteitsratio
in de provincie Oost-Vlaanderen blijven stijgen;
Overwegende dat het Ministerieel Besluit van 25 september 2020 houdende wijziging van het
ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende de dringende maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus COVID-19 te beperken, echter voorziet in een versoepeling van de voorschriften
rond het dragen van een mondneusmasker;
Overwegende dat de burgers duidelijk geïnformeerd moeten worden over de plaatsen en het
tijdstip waarop het mondneusmasker verplicht moet worden gedragen; dat er dan ook een
aanplakking met vermelding van de aangeduide periode moet gebeuren en dat die effectief moet
overeenkomen met de uren van verwachte volkstoeloop of van hoog transmissierisico;

Overwegende dat de federale maatregelen voorzien in een aanbeveling aan de bevolking tot
het dragen van een mondneusmasker voor elke situatie waarin de regels van social distancing niet
kunnen worden nageleefd, om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan; dat het dragen van
een mondneusmasker verplicht is in bepaalde inrichtingen en bepaalde specifieke situaties; dat het
mondneusmasker alleen voor de strikt noodzakelijke tijd mag worden afgezet, met name om te
drinken en te eten, om de neus te snuiten of om te liplezen voor doven en slechthorenden; dat het
louter gebruik van een mondneusmasker echter niet volstaat en dat het steeds gepaard moet gaan
met de andere preventiemaatregelen; dat de social distancing de belangrijkste en prioritaire
preventiemaatregel blijft;
Overwegende dat het dragen van een mondneusmasker ten zeerste wordt aanbevolen in
situaties waarin de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd en het om deze reden
aangewezen is om op het gehele grondgebied van Wortegem-Petegem ten allen tijde verplicht een
mondneusmasker of elk alternatief in stof bij zich te hebben;
Overwegende dat, hoewel de meerderheid van activiteiten opnieuw is toegelaten, het
evenwel noodzakelijk is om bijzondere aandacht te besteden aan activiteiten die een aanzienlijk
risico op verspreiding van het virus met zich meebrengen;
Overwegende dat het dragen van een mondneusmasker noodzakelijk blijft op drukke plaatsen
waar meer mensen samenkomen en het moeilijk is om de regels inzake social distancing na te leven;
dit is op het gehele grondgebied van Wortegem-Petegem het geval voor markten, kermissen,
evenementen, recyclageparken en alle voor het publiek toegankelijke gebouwen, alsook voor
toeschouwers bij sportactiviteiten;
Overwegende dat één week voor en één week na Allerheiligen een verhoogde drukte wordt
verwacht op begraafplaatsen;
Overwegende dat uit brononderzoek van het Agentschap Zorg en Gezondheid blijkt dat
minstens een deel van de COVID-19 besmettingen zijn oorsprong vindt in de horeca;
Overwegende dat het Ministerieel Besluit van 8 oktober 2020 houdende wijziging van het
Ministerieel Besluit van 30 juni 2020 houdende de dringende maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus COVID-19 te beperken, nieuwe regels heeft voorzien betreffende de sluitingsuren
van restaurants en drankgelegenheden, waarbij de regels niet dezelfde zijn voor restaurants
enerzijds en drankgelegenheden anderzijds;
Overwegende dat er onduidelijkheden bestaan op lokaal niveau betreffende het onderscheid
in de regels tussen restaurants en drankgelegenheden;
Overwegende dat het aangewezen is om een eenvormige regel op te stellen die één
sluitingsuur voor alle restaurants, take-away’s, evenementen en andere drankgelegenheden
voorziet;
Overwegende dat er een duidelijke vraag vanuit het lokaal niveau bestaat naar
eenvormigheid en uniformiteit van de regels van gemeente tot gemeente, en dat een heldere en
uniforme regelgeving aangewezen is die geldt voor alle gemeenten gelegen in de provincie OostVlaanderen;
Overwegende dat er op heden nog geen besluit werd genomen door de gouverneur;

Overwegende dat het aangewezen is om voor het weekend van de Ronde van Vlaanderen toch
voor uniformiteit te zorgen;
Overwegende dat de vier gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen een nauwe
verbondenheid hebben wegens hun samenwerking in dezelfde politiezone, maar ook door een
verweving van heel veel activiteiten;
Overwegende dat het daarom ook noodzakelijk is om een gemeenschappelijk beleid te voeren
en in de vier gemeenten hetzelfde burgemeestersbesluit te nemen;
Overwegende dat dit besluit overlegd is met de gemeentelijke en intergemeentelijke
veiligheidscel, alsook met de afgevaardigden van de huisartsenkring OVO, de coördinator van de
pré-triagepost Oudenaarde, het ziekenhuis AZ Oudenaarde en de Politiezone Vlaamse Ardennen;
Overwegende dat alle vier de burgemeesters hun verantwoordelijkheid willen opnemen om
de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan;
Overwegende dat daarom een identiek burgemeestersbesluit opgemaakt wordt voor deze
vier besturen;
BESLUIT:
Artikel 1
Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van het tegengaan van de
verspreiding van het coronavirus COVID-19, is het voor alle personen vanaf de leeftijd van 12 jaar
verplicht om op het gehele grondgebied van Wortegem-Petegem ten allen tijde een
mondneusmasker, of elk ander alternatief in stof, bij zich te hebben en te kunnen tonen op vraag
van de politie.
Artikel 2
Voor alle personen vanaf de leeftijd van 12 jaar is het ten allen tijde verplicht een mondneusmasker,
of elk ander alternatief in stof, te dragen op volgende plaatsen:
-

in alle voor het publiek toegankelijke gebouwen (gemeentehuis, sporthal, bibliotheek
….) met uitzondering wanneer men neerzit en op voorwaarde dat de veiligheidsafstand
van 1,5 meter en de andere regels om de verspreiding van het virus tegen te gaan
worden gerespecteerd (zoals de 6 gouden regels);

-

op alle markten (brocante, jaarmarkten, rommelmarkten ...);

-

op kermissen en evenementen;

-

in de recyclageparken;

-

als toeschouwer van een sportactiviteit (trainingen, wedstrijden, oefenmatchen,
tornooien …);

-

op alle begraafplaatsen, 1 week voor en 1 week na Allerheiligen (van 24 oktober 0.00 uur
tot en met 8 november 24.00 uur).

Artikel 3
De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondneusmasker, een alternatief in stof of een
gelaatscherm te dragen omwille van medische redenen, gestaafd door een medisch attest, moeten
niet voldoen aan de bepalingen in artikel 1 en 2 van dit politiebesluit.
Artikel 4
Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van het tegengaan van de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 worden alle restaurants, take-away’s, evenementen en
andere drankgelegenheden op het grondgebied van Wortegem-Petegem gesloten om 23.00 uur.
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder “restaurant” verstaan: de inrichting die behoort tot
de horecasector en die beschikt over de toelating 1.1 bedoeld in Bijlage III van het koninklijk besluit
van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en
voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking vanaf vrijdag 16 oktober 2020 om 00.00 uur.
Artikel 6
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 intergemeentelijke veiligheidscel.
Artikel 7
De burgemeester als officier van bestuurlijke politie en als hoofd van de lokale politiediensten is
belast met de uitvoering van dit politiebesluit en oefenen hierop het toezicht en de handhaving uit
of doen dit uitvoeren.
Artikel 8
Inbreuken op dit besluit worden overeenkomstig artikel 22 van het ministerieel besluit van 30 juni
2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken, en eventueel latere wijzigingen, beteugeld met straffen bepaald door het artikel 187 van
de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
De overtreders van dit besluit zullen worden vervolgd en gestraft met een geldboete van 750 euro
voor het organiseren van activiteiten die in strijd zijn met dit besluit en met een geldboete van 250
euro voor het deelnemen aan die activiteiten. Deze bedragen zijn ten informatieve titel en zijn
onderhevig aan wijzigingen van hogere regelgeving.
De overheden van bestuurlijke politie zijn belast met de uitvoering van dit besluit. De politiediensten
hebben als opdracht toe te zien op de naleving van dit besluit.
Artikel 9
Overeenkomstig artikelen 14 en 19, 2e lid van de gecoördineerde 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

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.
Artikel 10
Dit besluit wordt bekendgemaakt door aanplakking op de gebruikelijke aanplakplaats voor de
officiële bekendmakingen en door publicatie op onze website www.wortegem-petegem.be.
Overeenkomstig artikel 330 van het decreet lokaal bestuur brengt de gemeenteoverheid de
toezichthoudende overheid op de hoogte van de bekendmaking op de webtoepassing.
Artikel 11
Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan:
-

de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen

-

het Nationaal Crisiscentrum NCCN

-

het agentschap Zorg en Gezondheid – dienst Infectieziektebestrijding

-

de procureur des konings te Oudenaarde

-

de hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde

-

de hoofdgriffier van de politierechtbank te Oudenaarde

-

de federale politie te Oudenaarde

-

de politiezone Vlaamse Ardennen

-

de noodplanningscoördinator
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