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TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING VAN DE BURGEMEESTER VAN
27 JULI 2020
CORONACRISIS - POLITIEBESLUIT BURGEMEESTER VAN 27 JULI 2020 BETREFFENDE HET INVOEREN VAN
EEN MONDMASKERVERPLICHTING OP PUBLIEKE DRUK BEZOCHTE PLAATS EN HET VERBIEDEN VAN
EVENEMENTEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE HAMME

REGELGEVING:


Artikel 135 §2 Nieuwe Gemeentewet dat het volgende bepaalt:
o “De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de
inwoners, in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de
gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in
openbare gebouwen. Meer bepaald, en voor zover de aangelegenheid
niet buiten de bevoegdheid van de gemeenten is gehouden, worden de
volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en het gezag van de
gemeenten toevertrouwd :
….
5° het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals
brand, epidemieën en epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van
de nodige hulp om ze te doen ophouden;”



Ministerieel besluit van 24 juli houdende wijziging van het ministerieel besluit
van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken (BS. 24 juli 2020), in het bijzonder artikel
21bis dat bepaalt dat de lokale overheid het mondmasker kan verplichten in de
winkelstraten en elke private of publieke druk bezochte plaats.
Overeenkomstig artikel 133, 2de alinea van de Nieuwe Gemeentewet en artikel
63 van het Decreet Lokaal Bestuur is de burgemeester bevoegd voor de
uitvoering van de politiewetten, politiedecreten, politieverordeningen,
politiereglementen en politiebesluiten, voor de bestuurlijke politie op het
grondgebied van de gemeente.
Overeenkomstig artikel 133, 2de alinea en artikel 135 §2, 5° van de Nieuwe
Gemeentewet beschikt de burgemeester over uitvoerende politiebevoegdheden
en kan de burgemeester politiebesluiten maken.





OVERWEGINGEN:


Overwegende dat het gemiddelde dagelijkse aantal nieuwe besmettingen en
overlijdens die verband houden met het coronavirus COVID-19 sinds enkele
weken een neerwaartse trend kende maar het aantal nieuwe besmettingen
de voorbije periode opnieuw steeg; dat het virus evenwel niet verdwenen is
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van het Belgische grondgebied en blijft circuleren; dat een tweede
besmettingsgolf tot dusver niet kan worden uitgesloten.
Overwegende dat het dragen van een mondmasker of van elk ander
alternatief in stof een belangrijke rol speelt in de strategie om de
maatregelen geleidelijk aan af te bouwen; dat het dragen van mondmaskers
dan ook wordt aanbevolen aan de bevolking voor elke situatie waarin de
regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd, om verdere
verspreiding van het virus tegen te gaan; dat het verplicht is in bepaalde
inrichtingen en bepaalde specifieke situaties; dat het louter gebruik van een
masker 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 in het licht van de laatste bevindingen noodzakelijk is
de verplichting om een mondmasker te dragen uit te breiden naar andere
plaatsen om het risico van een tweede besmettingsgolf zoveel mogelijk te
beperken.
De burgemeester is bevoegd om uitvoering te geven aan artikel 21bis van
het Ministerieel besluit van 24 juli houdende wijziging van het ministerieel
besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
Het is aldus noodzakelijk om de verplichting om een mondmasker te dragen
uit te breiden naar andere plaatsen om het risico van een tweede
besmettingsgolf zoveel mogelijk te beperken.
Daarnaast is het ook wenselijk om samenkomsten in het kader van
evenementen op het grondgebied waar mogelijk te beperken om zo de
verdere verspreiding te voorkomen. Hiervoor werd overlegd met de
gouverneur wnd. en de Vlaamse gezondheidsinspecteur.
Om de naleving van de politiebesluiten te verzekeren, kan de burgemeester
rechtstreekse dwangmiddelen aanwenden en kan hij beroep doen op de
lokale politie en de federale politie.

BESLUIT:
Artikel 1: De burgemeester beslist dat ter vrijwaring van de openbare veiligheid en
gezondheid in het licht van de COVID-19 pandemie het dragen van een mondmasker
verplicht is op drukke openbare plaatsen waar de social distancing van 1,5 meter
niet kan gegarandeerd worden. Met uitzondering van kinderen onder de 12 jaar.
Artikel 2: Alle evenementen worden verboden. Voor sportactiviteiten en
wedstrijden wordt geen publiek toegelaten. Bij twijfel wordt een aanvraag
voorgelegd aan de gemeentelijke veiligheidscel. Aanvragen dienen dus tijdig (10
werkdagen voor de geplande datum) gericht aan het gemeentebestuur. De
gemeentelijke veiligheidscel zal hierover dan een advies uitbrengen aan de
burgemeester die uiteindelijk een beslissing zal nemen.
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Artikel 3: Inbreuken op de mondmaskerverplichting zoals bepaald in artikel 21bis
van het Ministerieel besluit van 24 juli houdende wijziging van het ministerieel
besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus COVID-19 te beperken zijn worden beteugeld met de straffen
bepaald door artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele
veiligheid.
Artikel 4: Deze beslissing is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt vanaf de dag van
bekendmaking ervan in werking en eindigt op 30 september 2020.
Artikel 5: De lokale politie en de federale politie is belast met het toezicht op de
naleving van dit besluit.
Artikel 5: Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig
(60) dagen na ontvangst, een verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te
dienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het
ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de
Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch
via http://eproadmin.raadvst-consetat.be.

Gemaakt te Hamme op 27 juli 2020

Maggy Plas
algemeen directeur wnd.

Jan De Graef
burgemeester wnd.

