BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER
VAN 5 MEI 2021
Goedkeuring van het besluit van de burgemeester over de verplichting tot het dragen van een
mondmasker op publiek druk bezochte plaatsen en het recyclagepark.
DE BURGEMEESTER,
Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017;
Gelet op de wet van 29.07.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24.06.1988, in het bijzonder art. 135 §2 dat stelt dat
gemeenten de taak hebben passende maatregelen te nemen om rampen en plagen zoals epidemieën
te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden;
Gelet op de wet van 15.05.2007 betreffende de civiele veiligheid, in het bijzonder artikel 187;
Gelet op het besluit van de burgemeester van 04.03.2021 houdende de verplichting tot het dragen
van een mondmasker op publiek druk bezochte plaatsen en het recyclagepark;
Overwegende dat het noodzakelijk is om dit besluit aan te passen wat betreft de tijdstippen en de
plaatsen waar de mondmaskerplicht geldt;
Overwegende dat, om de naleving van de politiebesluiten te verzekeren, de burgemeester
rechtstreekse dwangmiddelen kan aanwenden en hij beroep kan doen op de lokale politie en de
federale politie;
Overwegende dat het aan te raden is 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;
Overwegende dat het hiernavolgend besluit hoogdringend is, waarbij de burgemeester van oordeel
is dat hij het advies van de gemeenteraad niet kan afwachten;
Overwegende dat dit besluit door de gemeenteraad moet worden bekrachtigd op de eerstvolgende
vergadering;
Besluit:
Art. 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 in volgende straten en/of volgende
private of publieke druk bezochte plaatsen:
 Centrum Scherpenheuvel, van 8 uur tot 22 uur:
o Basilieklaan vanaf de fontein richting basiliek
o Albertus- en Isabellaplein
o Site van de basiliek
o Vanaf het kruispunt Diestsestraat – Valleistraat richting basiliek
o Vanaf het kruispunt Valleistraat – Brouwerijstraat richting basiliek
o Vanaf het kruispunt Cobergerstraat – Isabellaplein richting basiliek
 Ijskarren in de Adijstraat te Averbode
 Recyclagepark te Messelbroek.
De mondmaskerplicht op deze plaatsen zal duidelijk zichtbaar worden aangeduid.

Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.

Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.

Art. 9.

Deze verplichting geldt niet wanneer ter plaatse voedsel of drank genuttigd wordt, mits de
veiligheidsafstand van 1,5 meter van andere personen gegarandeerd is.
Deze verplichting geldt niet bij het verrichten van intensieve lichamelijke arbeid op de
openbare weg.
Deze verplichting geldt evenmin indien men zich in een voertuig bevindt met gesloten
ramen.
Met een (mond)masker of elk ander alternatief in stof wordt bedoeld: een masker zonder
uitlaatventiel, uit stof of wegwerpmateriaal, dat nauw aansluit op het gelaat, en de neus,
mond en kin bedekt, bestemd om besmettingen bij contact tussen personen te voorkomen.
Accessoires in stof zoals bandana’s, sjaals, buffs,… worden niet langer aanvaard als
alternatief voor een mondmasker.
Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille
van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.
De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker, een alternatief in stof of een
gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een
medisch attest, moeten niet voldoen aan de bepalingen van dit besluit die deze verplichting
voorzien.
Dit besluit is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt in werking vanaf de dag van bekendmaking
ervan tot de gezondheidssituatie het toelaat om het in te trekken.
Dit besluit wordt bekendgemaakt zoals voorgeschreven in art. 285, 286 en 287 van het
decreet over het lokaal bestuur.
Dit besluit wordt ter bekrachtiging voorgelegd op de eerstvolgende vergadering van de
gemeenteraad.
Inbreuken op dit besluit worden overeenkomstig artikel 26 van het ministerieel besluit van
28.10.2020 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
15.05.2007 betreffende de civiele veiligheid.
De politie is belast met het toezicht op de naleving van dit besluit.
Een afschrift van dit besluit wordt bezorgd aan de procureur des Konings van Leuven, aan
de politiezone DSZ en aan de provinciegouverneur.
Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de 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.
Het besluit van de burgemeester van 04.03.2021 houdende de verplichting tot het dragen
van een mondmasker op publiek druk bezochte plaatsen en het recyclagepark wordt
opgeheven.
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