Bekendmakingen beslissingen Burgemeester van 24/07/2020 cf. art. 286
van het decreet lokaal bestuur
Coronacrisis: verplichten tot het dragen van een mondmasker rond het Donkmeer
De burgemeester,
 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 133
 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 134 §1 dat de burgemeester de mogelijkheid biedt om in
uitzonderlijke gevallen dringende politieverordeningen te maken, die evenwel later door de
gemeenteraad moeten worden bekrachtigd;
 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, artikel 135 §2 dat stelt dat gemeenten de taak hebben te
voorzien, ten behoeven van de inwoners, in een goede politie, met name de zindelijkheid, de
gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen;
 Gelet op het Ministerieel Besluit van 30/6/2020 en 10/7/2020 houdende dringende maatregelen om
de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals laatst gewijzigd tot op heden;
 Gelet op de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 23/07/2020 die burgemeesters
toelaat om, aanvullend bij de federaal opgelegde mondmaskerplicht, zelf te beslissen waar zij extra
mondmaskerplicht opleggen in bepaalde drukbezochte plaatsen, zowel privaat als publiek;
 Overwegende de huidige context van de Covid 19-epidemie en de ernstige signalen rond de
heropflakkering van het virus;
 Overwegende dat het lokaal bestuur zijn verantwoordelijkheid neemt om een tweede lockdown te
helpen vermijden;
 Overwegende dat het openbaar domein rond het Donkmeer en Nieuwdonk drukbezochte plaatsen
zijn waar sociale afstand niet altijd kan worden gegarandeerd;
 Overwegende het intern overleg met de coronacel en het college van burgemeester en schepenen.
BESLUIT:
ARTIKEL 1
Verplicht het gebruik van een mond- en neusmasker vanaf zaterdag 25 juli 2020 op het openbaar
domein op de volgende locaties:
- de Donklaan, vanaf Parking Klappel tot aan het kruispunt met het Alfred Nelenpad (Parking
Donkoeverpark), inclusief de openbare parkings in dit gebied;
- de Brielstraat;
- het Alfred Nelenpad;
- het wandelpad tussen de Scheve Villa (Donklaan 7) en Nieuwdonk;
- het wandelpad tussen ’t Brugsken en de Eendenkooi;
- provinciaal domein Nieuwdonk (uitgezonderd wateractiviteiten en consumptie horecazaak).
ART. 2
Afschrift van dit besluit wordt voor nuttig gevolg overgemaakt aan:
- de waarnemend gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen;
- Politiezone Berlare-Zele;
- Hulpverleningszone Oost;
- de procureur des konings;
- de sanctionerende ambtenaren;
- de provincie Oost-Vlaanderen: david.beirens@oost-vlaanderen.be; luc.taragola@oostvlaanderen.be;
- de Nievdonckse Watersportvereniging (admin@nwv-nd.be).

ART. 3
Dit besluit bij hoogdringendheid zal worden bekrachtigd tijdens een eerstvolgende gemeenteraad.
ART. 4
Dit besluit wordt bekendgemaakt bij aanplakking en volgens de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.

