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BESLUIT VAN DE HEER BURGEMEESTER

van 2lloalzozo

BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN 21 AUGUSTUS 2O2O IN HET KADER

VAN BUKOMENDE MAATREGELEN TER PREVENTIE VAN DE

VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS (COVID 19) - OPHEFFEN

BESLUTT 24 tULt 2O2O - AANGEPASTE MAATREGEL INZAKE

MONDMASKERPLICHT

De Burgemeester,

Gelet op de artikelen 41 en 162 van de grondwet;

Gelet op artikel 63 van het decreet lokaal bestuur van 21 december 20'17 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-I9 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 51 en 53;

Gelet op de nieuwe Gemeentewet, artikel 133,20 en 135 52 50; dat stipuleert dat op lokaal niveau de

gemeente voor de passende maatregelen moet zorgen om rampen en plagen, zoals brand,

epidemieën en epizoótieën te voorkomen en om de nodige hulp te verstrekken om ze te doen

ophouden. De burgemeester draagt in noodsituaties de eindverantwoordelijkheid.

Gelet op het decreet lokaal bestuur van22 december 2017;

Gelet op het KB van22 mei 2O19 betreffende de noodplanning en het beheervan noodsituaties op

gemeentelijk niveau en de rolvan de burgemeester ingevalvan noodzakelijke crisisgebeurtenissen

en situaties die een coórdinatie vereisen;

Gelet op de Ministeriële omzendbrief NPU van 26 oktober 20O6 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 Ministeriêle omzendbrief NPU4 van 30 maart 20O9 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 de ministeriële besluiten van 13 maart, 18 maart,23 maart, 24 maart,3 april, 17 april,30 april,
8 mei, 15 mei, 20 mei, 25 mei, 3O mei, 5 juni, 1O juni, 30 juni, 1O juli 2O2A,24juli en 28 juli 2020 over
de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-l9 te beperken;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 juni 2020 gewijzigd bij ministerieel besluit van24 en 28 juli
2020 in bijzonder artikel 23 dat stipuleert dat de gemeentelijke overheden en de overheden van

bestuurlijke politie belast zijn met de uitvoering van dit ministerieel besluit. De burgemeesters
kunnen in overleg met de gouverneur en de bevoegde overheden van de gefedereerde entiteiten
aanvullende preventieve maatregelen nemen ten opzichte van deze voorzien in het ministerieel
besluit.

Gelet op de opeenvolgende FAQ's van het crisiscentrum;

Gelet op het Ministerieel schrijven van minister van veiligheid Pieter De Crem inzake het beheer van

de federale fase en de uitvoering van lokale maatregelen, van 24 juli 2O2O;

Gelet op het besluit van de burgemeester van 2a juli 2O2O betreffende het verplichten van het
dragen van een mondmasker in de publieke ruimte op het grondgebied van Wortegem-Petegem;

Gelet op de bespreking in de intergemeentelijke veiligheidscel van 20 augustus 2020;

Overwegende dat coronavirussen een familie van virussen zijn die een infectie veroorzaken bij
mensen en verschillende dieren;

Overwegende dat COVID-l9 een nieuwe stam van het coronavirus is die nog niet eerder bij de mens

is vastgesteld;

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;

Dat deze werden vastgelegd bij Ministerieel besluit van 23 maart 2O2O en het Ministerieel besluit
van 30 juni 2O2O houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-

19 te beperken, gewijzigd door latere Ministeriële besluiten;

Dat we momenteel voorbij de piek van een tweede besmettingsgolf zitten;

Dat voor de gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen, in het bijzonder voor Wortegem-
Petegem de officiële cijfers opnieuw gunstig zijn;

Dat dit besluit overlegd is met de gemeentelijke en intergemeentelijke veiligheidscel, alsook met
de afgevaardigden van de huisartsenkring OVO, de coórdinator van de pré-triagepost Oudenaarde,
het ziekenhuis AZ Oudenaarde en de Politiezone Vlaamse Ardennen;

Dat daarom een identiek burgemeestersbesluit opgemaakt wordt voor deze vier besturen;

Overwegende dat het langdurig dragen van een mondmasker vaak als onaangenaam eryaren wordt;

Dat alle vier de (waarnemend) burgemeesters hun verantwoordelijkheid willen opnemen om de

bewoners opnieuw het nodige comfort te geven.

Dat de huidige verplichting tot het dragen van een mondmasker op elk moment en overal in de

publieke ruimte geldt, met uitzonderingen voor kinderen jonger dan 12 jaar, sporters, wie zware
fysieke inspanningen leveren en tijdens verplaatsingen met een voertuig;



Dat verplaatsingen te voet zonder mondmasker veilig kunnen gebeuren als er zich geen personen

van buiten de sociale bubbel of hetzelfde gezin zich in de buurt bevinden, in concreto een afstand

van 1,5 m;

Dat wanneer een verplaatsing te voet onderbroken wordt voor langere contacten met personen

van buiten het gezin of sociale bubbel, zoals het voeren van een gesprek, een mondmasker

noodzakelijk blijft;

Overwegend dat het bijgevolg noodzakelijk is dat personen vanaf de leeftijd van twaalf jaar een in

de publieke ruimte steeds een mondmasker moeten bij hebben, om te kunnen gebruiken wanneer

de situatie het vereist;

BESLUIT:

Artikel 1

Het besluit van de burgemeester van 2a juli 2020 betreffende de invoering van 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 wordt opgeheven.

Artikel 2

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 van24juli 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 er geen personen van buiten hetzelfde gezin of sociale bubbel binnen de 'l,5 m aanwezig

zijn

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

medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt

Artikel3

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

om op publiek toegankelijke plaatsen een mondmasker, of elk ander alternatief in stof waarmee de

mond en de neus bedekt kunnen worden, bij te hebben. Wanneer het dragen van een mondmasker

of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, is het verplicht om in plaats

van een mondmasker een gelaatsscherm bij te hebben.

Artikel4

Dit besluit treedt in werking vanaf zaterdag 22 augustus 2020.
I

, Aitikel S



De maatregelen kunnen ten allen tijde door een beslissing van de burgemeester aangepast of
opgeheven worden. De maatregel zalworden geëvalueerd door de gemeente in samenspraak met
de intergemeentelijke vei ligheidscel.

Artikel 6

lnbreuken op dit besluit worden overeenkomstig artikel 22van 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, 2a juli2O2O,28juli 2020 en

eventueel latere wijzigingen, beteugeld met straffen bepaald door het artikel 187 van de wet van 15

mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

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 7

Overeenkomstig artikelen 14 en 19, 2e 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
voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, binnen de zestig dagen vanaf de

kennisgeving of bekendmaking. Dit beroep kan worden ingesteld door middelvan een aangetekend
verzoekschrift dat is ondertekend door de partij of door een advocaat die is ingeschreven op de

tabel van de Orde van Advocaten.

ArtikelS

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.

Artikel9

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.

De Burgemeester.

Vander Meeren


