Bekendmakingen beslissingen Burgemeester van 05/08/2020 cf. art. 286
van het decreet lokaal bestuur
Coronacrisis: verplichten tot het dragen van een mondmasker rond het Donkmeer aangepaste versie
De burgemeester,
 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 133;
 Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, 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 van 24 juni 1988, 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 24/07/2020 artikel 13 en van 28/07/2020 artikel 12 9°
houdende wijzigingen aan het Ministerieel Besluit van 30/6/2020 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;
 Gelet op het burgemeestersbesluit van 24/07/2020 waarbij de burgemeester een
mondmaskerverplichting oplegt in de omgeving van het Donkmeer en Nieuwdonk;
 Overwegende dat het gemiddelde dagelijkse aantal nieuwe besmettingen en overlijdens die
verband houden met het coronavirus COVID-19 de voorbije periode opnieuw steeg; dat het virus
evenwel niet verdwenen is van het Belgische grondgebied en blijft circuleren; dat een tweede
besmettingsgolf tot dusver niet kan worden uitgesloten;
 Overwegende de huidige context van de Covid 19-epidemie en de ernstige signalen rond de
heropflakkering van het virus;
 Overwegende dat het dragen van een mondmasker of van elk ander alternatief in stof een
belangrijke rol speelt in de strategie om de maatregelen geleidelijk aan af te bouwen; dat het
dragen van mondmaskers dan ook wordt 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; dat het verplicht is in bepaalde inrichtingen en bepaalde specifieke situaties; dat het
louter gebruik van een masker echter niet volstaat en dat het steeds gepaard moet gaan met de
andere preventiemaatregelen; dat de social distancing de belangrijkste en prioritaire
preventiemaatregel blijft;
 Overwegende dat in het licht van de laatste bevindingen noodzakelijk is de verplichting om een
mondmasker te dragen uit te breiden naar andere plaatsen om het risico van een tweede
besmettingsgolf zoveel mogelijk te beperken;
 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.
 Overwegende dat het burgemeestersbesluit van 24/07/2020 waarbij de burgemeester een
mondmaskerverplichting oplegt in de omgeving van het Donkmeer en Nieuwdonk door
onderstaand besluit wordt vervangen;

BESLUIT:
ARTIKEL 1
Het burgemeestersbesluit van 24/07/2020 waarbij de burgemeester een mondmaskerverplichting
oplegt in de omgeving van het Donkmeer en Nieuwdonk op te heffen en te vervangen door dit besluit.
ART. 2
Dat ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID-19 pandemie
het dragen van een mondmasker of elk ander alternatief in stof door iedereen vanaf 12 jaar verplicht
is, elke dag van 0 tot 24 uur, op het openbaar domein op de volgende locaties:
 de Donklaan, vanaf Parking Klappel (parking gelegen naast Donklaan 176) tot aan het
kruispunt met het Alfred Nelenpad (ter hoogte van Donklaan 93), inclusief de openbare
parkings en openbare (gras)pleinen in dit gebied;
 de Brielstraat;
 het Alfred Nelenpad;
 het wandelpad tussen de Scheve Villa (Donklaan 7) en Nieuwdonk;
 het wandelpad tussen ’t Brugsken (gelegen tussen Donklaan 71 en 73) en de Eendenkooi;
 provinciaal domein Nieuwdonk.
ART. 3
Er geldt een uitzondering op het verplicht dragen van een mondmasker of elk ander alternatief in stof
door iedereen vanaf 12 jaar op bovengenoemde plaatsen:
 tijdens wateractiviteiten op het provinciaal domein Nieuwdonk en Donkmeer, behalve op de
overzetboot: hier blijft de verplichting gelden;
 tijdens consumptie horecazaken, conform het horecaprotocol;
 tijdens het vissen, wanneer de visser aan het water zit én anderhalve meter afstand kan
houden van voorbijgangers en collega-vissers.
ART. 4
Inbreuken op dit besluit worden overeenkomstig art. 22 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken,
zoals gewijzigd bij ministeriële besluiten van 10 juli 2020, 24 juli 2020, 28 juli 2020 en eventuele
latere wijzigingen, beteugeld met de straffen bepaald door artikel 187 van de wet van 15 mei 2007
betreffende de civiele veiligheid.
ART. 5
Deze beslissing is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt in werking vanaf de dag van bekendmaking
ervan.
ART. 6
De lokale politie is belast met het toezicht op de naleving van dit besluit.
ART. 7
Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60) dagen na ontvangst,
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
ART. 8
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. 9
Dit besluit zal bij hoogdringendheid worden bekrachtigd tijdens een eerstvolgende gemeenteraad.
ART. 10
Dit besluit wordt bekendgemaakt bij aanplakking en volgens de bepalingen van het decreet lokaal
bestuur.

