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Besluit van de burgemeester van 20 juli 2020 om het dragen van een mondmasker met ingang

van 22 juli 2020 fe verplichten in de publiek toegankelijke delen van de stads- en OC^4Wgebouwen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan
BEVOEGDHEID
De burgemeester, op basis van:
- het decreet over het lokaal bestuur, meer bepaald artikel 63
- de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 133
REGELGEVING
Met toepassing van:
- het decreet op het lokaal bestuur, meer bepaald artikel 2
- het decreet over het lokaal bestuur, onder meer ook artikel 285 en artikel 287
- de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 135, §2
- de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming

- de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid
- het koninklijk besluit van 19 april 2020 houdende de afkondiging van de toestand van de coronavirus COVID-19

epidemie op het Belgisch grondgebied
- het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie
en het beheer van de coronacrisis COVID-19
- het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te beperken

- het ministerieel besluit van 10 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

DOCUMENTEN

FEITEN, CONTEXT EN ARGUMENTATIE

Krachtens het ministerieel besluit van 10 juli 2020 werd artikel 21 bis toegevoegd aan het ministerieel besluit van 30
juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, dat luidt

als volgt:
"Eenieder is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander

alternatief in stof in de volgende inrichtingen :
1 ° de winkels en de winkelcentra;
2° de bioscopen;
3° de theater-, concert- en conferentiezalen;

4° de auditoria;
5° de gebedshuizen en bezinningsplaatsen;
6° de musea:

7° de bibliotheken;
8° de casino's en de speelautomatenhallen;
9° de gerechtsgebouwen (voor de publiek toegankelijke delen).
Wanneer het dragen van een masker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een
gelaatsscherm worden gebruikt."
Het gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen per dag blijft stijgen. Gezien deze stijging en om de gezondheid van
de inwoners van Oudenburg en de personeelsleden van de stad en het OCMW te vrijwaren, is het aangewezen om het
dragen van een mondneusmasker vanaf 22 juli 2020 verplichtte maken in de voor het publiek toegankelijke delen van
de stads- en OCMW-gebouwen. Het gaat onder meer over de inkom/gang en het loket burgerzaken in het stadhuis, de

inkom/gang en het loket van de dienst omgeving in de Groote Poorte en de inkom/gang en de wachtzaal van de sociale
dienst (gebouw Vanderheyde),
Wie geen mondneusmasker - of een aanvaardbare gelijkwaardige alternatieve bescherming in stof - draagt op deze
locaties, zal gevraagd worden om het gebouw te verlaten. Dit geldt tevens indien het mondneusmasker niet correct
wordt gedragen (zoals het niet bedekken van de neus) en aan het verzoek om het masker correct te dragen geen
gevolg wordt gegeven.
Wanneer het dragen van een masker of een gelijkwaardig alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische
redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.
Uiteraard moeten de basisrichtlijnen nog steeds in acht worden genomen, zoals minimaal 1,5 meter afstand houden
van elkaar en voorzien in een goede handhygiëne.

FINANCIËLE IMPACT
Geen financiële impact
PLANNINGSCONTEXT
Het betreft een dwingende uitvoeringsmaatregel ter vrijwaring van de openbare gezondheid,

BESLUIT
artikel 1: Met ingang van 22 juli 2020 is het dragen van een mondneusmasker of elk ander gelijkwaardig alternatief in
stof verplicht in de voor het publiek toegankelijke delen van de stads- en OCMW-gebouwen.
Deze verplichting geldt voor eenieder vanaf de leeftijd van 12 jaar.
Wanneer het dragen van een masker of een gelijkwaardig alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische
redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.
Wie geen mondneusmasker of een toegelaten alternatief draagt op deze locaties, zal gevraagd worden om het gebouw
te verlaten. Dit geldt tevens indien het mondneusmasker niet correct wordt gedragen en aan het verzoek om het
masker correct te dragen geen gevolg wordt gegeven.
artikel Ibis: Deze beslissing doet geen afbreuk aan de verplichting om ook steeds de primaire afstands- en hygiënische
voorzorgsregels te respecteren.
artikel 2: Deze beslissing zal worden bekendgemaakt via de pers en via de officiële Facebookpagina van de stad.
artikel 3: Deze beslissing zal aansluitend worden gepubliceerd via webtoepassing van de gemeente, ten behoeve van
de inwoners.

artikel 4: Dit besluit wordt opgenomen in de lijst van besluiten van de burgemeester en wordt door de burgemeester
gepubliceerd via de webtoepassing van de gemeente. De bekendmaking zal gebeuren binnen de tien dagen nadat het
besluit werd genomen, met vermelding van de datum waarop ze via de webtoepassing werd bekendgemaakt.
artikel 5: Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan alle personeelsleden van de stad en het OCMW en aan de
lokale politie.

Oudenburg, 20 juli 2020
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Burgemeester Algemeen directeur

