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Zitting van 12 november 2020

Tijdelijke politieverordening van de burgemeester - extra maatregelen tegen de verspreiding
van het Covid-19 virus (Coronavirus) - het verplicht dragen van een mondmasker of elk
alternatief in stof dat de mond en de neus bedekt op het eiland De Balokken en het domein
Oosthove, dit tijdens de weekends.
Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch :
Het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals dit werd gewijzigd via Ministerieel Besluit van 1
november 2020.
De epidemiologische situatie is nog steeds ongunstig. Een ongecontroleerde en exponentiële groei
van de epidemie moet worden vermeden.
Het is dan ook aangewezen om lokaal een aantal
aanvullende maatregelen te nemen.
Het coronavirus COVID-19 lijkt zich via de lucht over te dragen van mens op mens. De overdracht lijkt
plaats te vinden via alle mogelijke emissies via de mond en de neus.
Het dragen van mondmaskers is verplicht in bepaalde inrichtingen en bepaalde specifieke situaties,
alsook in elke situatie waarin de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd, om
verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.
Inzake het dragen van een mondmasker geldt cfr. het voormelde ministerieel besluit de volgende
regeling :
Eenieder, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, is verplicht om de mond en de neus te
bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof wanneer het onmogelijk is om de
naleving van de regels van social distancing te garanderen, met uitzondering van de gevallen bedoeld
in artikel 23, § 2.
Eenieder, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, is in elk geval verplicht om de mond en de
neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof op de volgende plaatsen :
1°
de winkels en de winkelcentra;
2°
de conferentiezalen;
3°
de auditoria;
4°
de gebouwen der eredienst en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de
niet-confessionele morele dienstverlening;
5°
de bibliotheken, de spelotheken en de mediatheken;
6°
de winkelstraten, de markten, en elke private of publieke druk bezochte plaats, bepaald
door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de
tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is.

7°
8°

de inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten toegelaten zijn, zowel de klanten als het
personeel, tenzij gedurende het eten, drinken, of aan tafel zitten.
bij het verplaatsen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook in
de zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen, overeenkomstig de richtlijnen
van de kamervoorzitter.besl

Gedurende het voorbije weekend werd vastgesteld dat zowel het domein Oosthove, als het eiland De
Balokken in Wervik (met inbegrip van de hondenweide), zeer druk bezocht werden, zodat hier zich
bijkomende maatregelen opdringen inzake de mondmaskerplicht.
Overeenkomstig artikel 134 § 1 van de Nieuwe Gemeentewet, kan de burgemeester
politieverordeningen maken in geval van oproer, kwaadwillige samenkomsten, ernstige stoornis van
de openbare orde of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of
schade zou kunnen opleveren voor de inwoners. Deze verordening vervalt dadelijk, indien zij door de
raad in de eerstvolgende vergadering niet wordt bekrachtigd.
Overeenkomstig artikel 63 van het Decreet Lokaal Bestuur is de burgemeester bevoegd voor
dringende politieverordeningen.
Onderhavige politieverordening is hoogdringend en moet zonder uitstel worden genomen, zeker in de
aanloop naar het komende weekend toe.
De verdere verspreiding van het virus moet vermeden worden.
De burgemeester is van oordeel dat hij een beslissing van de gemeenteraad niet kan afwachten.
Deze verordening moet worden bekrachtigd op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad,
dit op straffe van verval.
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 of elk alternatief in stof dat de mond en de neus bedekt vanaf 12
november 2020 tijdens de weekends (dus op zaterdagen en zondagen) verplicht is op het domein
Oosthove en op het eiland De Balokken., dit voor eenieder vanaf de leeftijd van 12 jaar.
Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof dat de mond en neus bedekt niet
mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.
Artikel 2 :
De burgemeester als officier van de bestuurlijke politie en als hoofd van de lokale politiediensten is
belast met de uitvoering van onderhavig besluit en oefent hierop het toezicht en de handhaving uit of
doet dit uitvoeren.
Artikel 3 :
Dit besluit gaat in op 12 november 2020 en zal ter bekrachtiging worden voorgelegd aan de
gemeenteraad in de volgende zitting.
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