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Politiebesluit van de burgemeester van gemeente Ardooie van 16 november 2020
inzake lokale aanvullende maatregelen in functie van de bestrijding van de Covid-19
crisis
Regelgeving
Artikel 133, 134, §1, en 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet
Het ministerieel besluit van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken van 13 maart 2020
houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis
coronavirus Covid-19.
Het ministerieel besluit van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken van 28 oktober 2020
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken
(gewijzigd bij besluit van 01 november 2020).
De richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur van 19 oktober 2020 inzake de vergaderingen
van lokale bestuursorganen tijdens de coronacrisis

Context en argumentatie
Op heden heerst een epidemie waarbij de federale overheid zich genoodzaakt zag de nodige
maatregelen te nemen om de verspreiding van het covid 19-virus tegen te gaan.
Dit resulteerde onder meer in het MB van 30juni 2020 zoals gewijzigd door het MB van 10juli 2020,
24juli 2020 en 28juli 2020.
Strikte naleving van de bepalingen van het besluit is noodzakelijk, zoniet komt de volksgezondheid
ernstig in het gevaar.
Op grond van artikel 133 Nieuwe Gemeentewet is de burgemeester belast met de uitvoering van de
wetten, de decreten, de ordonnanties, de verordeningen en de besluiten van de Staat, de Gewesten,
de Gemeenschappen, de Gemeenschapscommissies, de provincieraad en de bestendige deputatie
van de provincieraad, tenzij zulks uitdrukkelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen of
aan de gemeenteraad is opgedragen.
Op grond van artikel 1352 Nieuwe Gemeentewet hebben de gemeenten ook tot taak in het
voorzien ten behoeve van de inwoners in een goede politie, met name meer specifiek 135 §2, 5°
Nieuwe Gemeentewet tot het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand,
epidemieën en epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen
ophouden.
de
Overeenkomstig artikel 133, 2
alinea en artikel 135 §2, 5° van de Nieuwe Gemeentewet beschikt de
burgemeester over uitvoerende politiebevoegdheden en kan de burgemeester politiebesluiten
maken.

Gelet op de heropflakkering van de covid 19 epidemie of minstens het risico daartoe op het
grondgebied is het aangewezen om aanvullende lokale maatregelen te nemen zoals toegestaan door
de federale regering met het ministerieel besluit van 24juli 2020 zodat verdere risico’s kunnen
beperkt worden en de verspreiding kan tegengegaan worden.

De besmettingscijfers in de omliggende regio hebben de alarmdrempel overschreden.
Het is derhalve noodzakelijk dat de visie en betrachting van het ministerieel besluit zo sterk als
mogelijk kan opgevolgd worden. Aanvullende regels zijn daartoe essentieel.
Het dragen van een mondmasker of van elk ander alternatief in stof speelt een belangrijke rol in de
strategie om de maatregelen geleidelijk aan af te bouwen. Het dragen van mondmaskers is dan ook
aanbevolen aan de bevolking voor elke situatie waarin de regels van social distancing niet kunnen
worden nageleefd, om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Rond de schoolomgeving
wordt vastgesteld dat vlak voor starten scholen en na sluiting van scholen er vaak veel personen
aanwezig zij die gene mondmaskers dragen.

Besluit
Het dragen van een mondmasker (mond- en neusbescherming ) of elk ander alternatief in stof is
verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar:
In de omgeving van elke instelling die onderwijs aanbiedt (kleuteronderwijs, lager onderwijs,
middelbaar onderwijs, deeltijds kunstonderwijs). Met omgeving wordt bedoeld: een perimeter van
50 meter, te rekenen vanaf de schoolpoort. Deze plicht geldt gedurende volgende specifieke uren:
telkens een periode van een half uur voor en een half uur na de opening of sluiting van de school.
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