BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN 15 SEPTEMBER 2020

Politieverordening over de verplichting tot het dragen van een mondmasker voor
iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar op bepaalde openbare plaatsen op het grondgebied
van groot Galmaarden
Onderwerp
De burgemeester is bevoegd om in het kader van de strijd tegen corona lokale bestuursmaatregelen te
nemen. Het invoeren van een mondmaskerplicht op delen van het openbaar domein van Galmaarden
gebeurt bij politieverordening.
Regelgeving
Nieuwe Gemeentewet, artikel 135§2
Ministerieel Besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken en latere wijzigingen, artikel 21bis punt 9
Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikel 187
Het decreet lokaal bestuur, artikel 285-287
Het politiebesluit van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant van 14 augustus 2020 houdende de
verplichting om in Vlaams-Brabant steeds een mondmasker bij te hebben
De politieverordening van de burgemeester van 28 augustus 2020 houdende politieverordening over
de verplichting tot het dragen van een mondmasker voor iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar op
bepaalde openbare plaatsen op het grondgebied van groot Galmaarden
Motivering
Het COVID-19 virus verspreidt zich o.a. via de lucht van mens op mens, waarbij de overdracht van de
ziekte kan plaatsvinden via alle mogelijke emissies van de mond en de neus. Het dragen van een
mondmasker of van elk ander alternatief in stof dat mond en neus bedekt, speelt aldus een belangrijke
rol in de strategie om een tweede besmettingsgolf te vermijden en de maatregelen geleidelijk aan af te
bouwen. Inmiddels is het dragen van een mondmasker door de federale regering verplicht in bepaalde
inrichtingen en bepaalde specifieke situaties. Het dragen van een mondmasker wordt aanbevolen aan
de bevolking voor elke situatie waarin de regels van sociale afstand (min. 1,5m) niet kunnen worden
nageleefd, om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het louter gebruik van een masker
volstaat echter niet en het moet steeds gepaard gaan met andere preventiemaatregelen, waarvan de
sociale afstand de belangrijkste en prioritaire preventiemaatregel blijft.
In het licht van de laatste epidemiologische bevindingen, is het verantwoord de verplichting om een
mondmasker te dragen te versoepelen.
Artikel 21bis, 9° van het Ministerieel Besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd door de Ministeriële Besluiten
van 10 juli 2020, 24 juli 2020 en 28 juli 2020, bepaalt dat eenieder verplicht is om vanaf de leeftijd
van 12 jaar de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof in
de winkelstraten, en in elke private of publieke druk bezochte plaats, waarvan de concrete invulling
dient te gebeuren door de bevoegde lokale overheid. De bevoegde lokale overheid dient deze

plaatsen af te bakenen met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van
toepassing is.
De burgemeester is derhalve bevoegd om uitvoering te geven aan artikel 21bis, 9° van het
voornoemde Ministerieel Besluit.
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.
De schoolomgevingen blijven echter druk bezochte plaatsen op piekmomenten.Op deze plaatsen zal
met een aanplakking de mondmaskerplicht duidelijk zichtbaar worden aangeduid zodat eenieder bij
het betreden van deze plaatsen duidelijk geïnformeerd is over de verplichting.
Het is daarbovenop bij besluit van de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant verplicht dat elke
burger altijd een mondmasker bij zich heeft zodat dit kan worden gedragen als de afstandsregel van
1,5 meter op andere plaatsen niet kan worden gegarandeerd.
Gezien de hoogdringendheid, alsook het risico voor de volksgezondheid dat het COVID-19 virus met
zich meebrengt, is het proportioneel en noodzakelijk om te beslissen dat alle personen vanaf de
leeftijd van twaalf jaar een mondmasker moeten dragen wanneer ze zich op de openbare weg
bevinden op de volgende plaatsen:
In de schoolomgevingen op schooldagen bij het brengen en afhalen van schoolkinderen (minimaal op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 7.30 uur en 9 uur en tussen 14.30 uur en 16 uur; op
woensdagen tussen 7.30 uur en 9 uur en tussen 11 uur en 12.30 uur)
• GBS Galmaarden: in de Hoogstraat vervat tussen de kruispunten met de Kapellestraat en
Waterschaapstraat
• GBS Tollembeek: in de Hernestraat, vervat tussen de "zone 30" schoolzone en in de Schoolstraat
(inclusief deel Schoolstraat langs de kleuterafdeling)
• GBS Vollezele: in de Ninoofsesteenweg, vervat tussen kruispunt Kloosterstraat en begin/einde "zone
30" schoolzone richting Ninove (inclusief de parking)
• GBS Herhout: in de Winterkeer, vervat in de "zone 30" schoolzone
• Sint-Catharinacollege: in de Bergstraat, vervat in de "zone 30" schoolzone
Deze zones worden met pictogrammen aangeduid.
Mondmaskers zijn niet verplicht te dragen tijdens verplaatsingen met de fiets, motor of wagen.
Ook tijdens het sporten is het dragen van een mondmasker niet verplicht. Wandelen wordt hier
uitzonderlijk niet als sport beschouwd. Bij het wandelen op bovenvermelde locaties draag je dus een
mondmasker.
Deze beslissing vertoont een hoogdringend karakter.
Besluit
Artikel 1:
Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID-19 pandemie is het
dragen van een mondmasker of elk ander alternatief in stof dat mond en neus bedekt door iedereen
vanaf 12 jaar verplicht op de openbare weg en alle publiek toegankelijke plaatsen in volgende straten:
In de schoolomgevingen op schooldagen bij het brengen en afhalen van schoolkinderen (minimaal op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 7.30 uur en 9 uur en tussen 14.30 uur en 16 uur; op
woensdagen tussen 7.30 uur en 9 uur en tussen 11 uur en 12.30 uur)
• GBS Galmaarden: in de Hoogstraat vervat tussen de kruispunten met de Kapellestraat en
Waterschaapstraat
• GBS Tollembeek: in de Hernestraat, vervat tussen de "zone 30" schoolzone en in de Schoolstraat
(inclusief deel Schoolstraat langs de kleuterafdeling)
• GBS Vollezele: in de Ninoofsesteenweg, vervat tussen kruispunt Kloosterstraat en begin/einde "zone
30" schoolzone richting Ninove (inclusief de parking)
• GBS Herhout: in de Winterkeer, vervat in de "zone 30" schoolzone
• Sint-Catharinacollege: in de Bergstraat, vervat in de "zone 30" schoolzone
Deze zones worden met pictogrammen aangeduid.

Mondmaskers zijn niet verplicht te dragen tijdens verplaatsingen met de fiets, motor of wagen.
Ook tijdens het sporten is het dragen van een mondmasker niet verplicht. Wandelen wordt hier
uitzonderlijk niet als sport beschouwd. Bij het wandelen op bovenvermelde locaties is het dragen van
een mondmasker bijgevolg verplicht.
Wanneer het dragen van een masker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische
redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.
Artikel 2:
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, beteugeld met de straffen bepaald door artikel 187 van de wet van 15 mei 2007
betreffende de civiele veiligheid.
Artikel 3:
§1. Dit besluit is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt in werking vanaf 15 september 2020, de
bekendmakingsdatum, tot de gezondheidssituatie het toelaat om het in te trekken. Dit besluit wordt
bekendgemaakt zoals voorgeschreven in artikel 285 van het Decreet lokaal bestuur.
§2. Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde met
het oog op de strafrechtelijke handhaving van dit besluit en aan de provinciegouverneur.
Artikel 4:
De 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
bekendmaking, 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.
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