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Verplichting van het dragen van mondmaskers op openbare plaatsen (markten, kermissen
en gemeentehuizen/administratieve centra en het sociaal huis): goedkeuring
Regelgeving
Wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming (gewijzigd door de wet van 28
maart 2003) art.2 ter $1 en $3
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, aft.63
De nieuwe gemeentewet, art.135 waarbijde coórdinatiebevoegdheid van de burgemeester
gebaseerd is op de algemene politiebevoegdheid o.a. voor het nemen van passende maatregelen
op rampen en plagen, brand, om epidemieën en epizoótieën te voorkomen en nodige hulp te
verstrekken om ze te doen ophouden en artikel 13451 op grond waarvan ""ln gevalvan oproer,
kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere onvooziene
gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de
inwoners, de burgemeester politieverordeningen kan maken, onder verplichting om daarvan
onverwijld aan de gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de redenen waarom hij heeft
gemeend zich niet tot de raad te moeten wenden."
KB van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op
gemeentelijk niveau en de rolvan de burgemeester ingeval van noodzakelijke crisisgebeurtenissen
en situaties die een coórdinatie vereisen
Ministeriële omzendbrief NPUl van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en interventieplannen
die meer uitleg geeft bij de bepalingen en principes vervat in het KB van 16 februari 2006
Ministeriële omzendbrief NPU4 van 30 maart 2009 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
De ministeriële besluiten van 13 maart, 18 maart, 23 maart, 24 maarl,3 april, 17 april,30 april, 8
mei, 15 mei, 20 mei, 25 mei, 30 mei, 5 juni en 30 juni 2020 over de dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, en wijzigingen daaraan
De FAQ van het Crisiscentrum van 11 juli 202O
Feiten en motivering
Het COVID-19 virus is nog steeds aanwezig in onze samenleving, dagelijks ztln er nieuwe
besmettingen en ziekenhuisopnames.
Bedoeling van alle maatregelen is om het risico op verspreiding van het virus maximaalte
beheersen.
Het bedekken van de mond en de neus met een masker speelt hierbij een belangrijke rol, zo

bevestigen de ministeriële besluiten en de FAQ.
De zomervakantie is net begonnen, wat nieuwe situaties en risico's met zich meebrengt:
jeugdkampen, speelpleinwerking, terug toegelaten evenementen, reizen
naar het buitenland, ...
Sinds 1 julizijn ook kermissen opnieuw toegelaten, wat eveneens nieuwe situaties en nieuwe
risico's met zich meebrengt.
De FAQ bepaalt dat markten en kermissen kunnen plaatsvinden onder voorbehoud van een
voorafgaande toestemming van de lokale overheid die de voorwaarden daarvoor vaststelt.
Hiervoor moeten de nodige maatregelen worden genomen om alle personen te beschermen tegen
de verspreiding van het COVID 19-virus.
Reeds vroeger werd aan elke inwoner stoffen mondmaskers aangeleverd door zowel de gemeente
als de federale overheid. De verplichting kan dus ook in de praktijk geïmplementeerd worden en
biedt duidelijkheid aan elke bezoeker.
Het is aangewezen om het bedekken van de mond en de neus met een masker te verplichten op
gemeentelijke organisaties die plaatsvinden op het openbaar domein en waar veel mensen
samenkomen, zoals op openbare kermissen en markten.
ln de gemeentehuizen, het sociaal huis en het administratief centrum gebeuren vaak in groep
verplaatsingen op weg naar en terugkomende van vergaderingen, bij plechtigheden, afspraken van
de burgers. Hiervoor is het ook aangewezen om een maskerte dragen dat de mond en de neus
bedekt.

Besluit
Artikel

1

De burgemeester beslist dat tijdens openbare markten op het grondgebied Lievegem het dragen
van een mondmasker verplicht is boven de 12 jaar.lndien dit omwille van medische redenen niet
mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.
Artikel 2
De burgemeester beslist dat voor wie deelneemt aan kermissen op het grondgebied Lievegem het
dragen van een mondmasker verplicht is boven de 12 jaar.lndien dit omwille van medische
redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.
Artikel 3
De burgemeester beslist in de drie gemeentehuizen, de administratieve centra en het sociaal huis
in Lievegem bij verplaatsingen op weg naar en terugkomende van vergaderingen, plechtigheden,
afspraken van de burgers,.. het dragen van een mondmasker verplicht is boven de 12 jaar.lndien
dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden.
Als men na de verplaatsing op een plaats zit die coronaproof is (afstand, plexi,...) mag men zijn
masker afdoen.

Artikel4
Dit besluit treedt in werking vanaf heden en blijft geldig zolang de hogere overheden in het kader
van COVID-maatregelen aanbevelen om mondmaskers te dragen op openbare plaatsen.
Artikel5
De overtredingen op deze politieverordening worden bestraft met een administratieve sanctie zoals
beschreven in artikel 63 van de algemene zonale politieverordening Deinze-Zulte-Lievegem en
overeenkomstig deel ll van de algemene zonale politieverordening Deinze-Zulte-Lievegem, nl. het
algemeen zonaal (procedure)reglement betreffende het opleggen van een administratieve
geldboete bij overtredingen op de algemene zonale politieverordening Deinze-Zulte-Lievegem deel
I overlastbepalingen en gemengde inbreuken.
Artikel6
Overeenkomstig artikelen 14 en L9,2e lid van de gecoórdineerde wetten op de Raad van State kan
tegen deze beslissing een beroep tot opschorting en nietigverklaring
worden ingesteld bij de Raad van State, wegens overtreding van hetzijsubstantiële, hetzij op
straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afiruending van macht, binnen
zestig dagen vanaf de kennisgeving of bekendmaking. Dit beroep kan worden ingesteld door

middel van een aangetekend verzoekschrift dat is ondertekend door de partij of door een advocaat
die is ingeschreven op de tabelvan de Orde van Advocaten.

ArtikelT
Deze beslissing wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraad.

Bekendmaking
Dit besluit zalworden bekendgemaakt op de website.
ABB via het digitaal loket.
Uittrekselwordt bezorgd aan de lokale politie, de provinciale sanctieambtenaren en aan de
personeelsleden. Team lokale economie en team evenementen.
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