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COVID-19-pandemie - mondmaskers
Heden kwam de nationale veiligheidsraad samen om de heersende pandemie te bespreken
en nieuwe maatregelen te beslissen. De gemeenten en burgemeesters spelen hierin ook
een belangrijke rol en dienen te waken over de gezondheid van hun burgers. Bovendien
stellen we vast dat dezer dagen de risicodrempel van 20 besmettingen per 100.000
inwoners op ons grondgebied overschreden wordt. Vandaar dat het aangewezen is om
vanaf 28 juli 2020 best een verplichting op te leggen aan elke burger van meer dan 12 jaar
tot het dragen van een mondmasker op elke publieke plaats waar de afstandsregels (
anderhalve meter ) niet kan gerespecteerd worden. We geloven in het gezond verstand van
onze inwoners om die toestand zelf te beoordelen. We zien de noodzaak tot het algemeen
verplichten van het dragen van een mondmasker op bijv het volledige grondgebied gezien
het landelijke karakter en het ontbreken van echte drukken winkelstraten niet in. Een
verplchting moet immers proportioneel zijn met het doel. Om die verplichting op te leggen en
af te dwingen leggen we ook de verplichting op tot het bijhebben van een mondmasker
wanneer met zich buitenshuis begeeft en zich op het grondgebied van de gemeente bevindt.
De verplichting wordt opgelegd in kader van artikel 21bis van het ministerieel besluit van 30
juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
COVID−19 te beperken, dat luidt : Eenieder is 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 de
volgende plaatsen: 9° de winkelstraten, en elke private of publieke druk bezochte plaats,
bepaald door de bevoegde lokale overheid.”
Deze plaats wordt dus gedefinieerd als elke publieke druk bezochte plaats waar de
afstandsregel niet kan gerespecteerd worden. Het containerpark is zo een drukke plaats.
Ministerieel besluit van 30 juni 2020 en latere wijzigingen tot dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
De nieuwe gemeentewet
Art. 1 - Het dragen van het mondmasker voor elke burger van meer dan 12 jaar bovenop de
reeds in het ministerieel besluit vermelde plaatsten is verplicht telkens wanneer de afstand
van anderhalve meter op publiek druk bezochte plaatsen niet kan gerespecteerd worden
alsook op het gemeentelijk containerpark. Eénieder van meer dan 12 jaar dient steeds in
het bezit te zijn van een mondmasker op het grondgebied van onze gemeente.
Art. 2 - Dit besluit gaat in vanaf 27 juli 2020 en kan gesanctioneerd worden zoals voorzien in
het MB van 30 juli 2020.
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