Besluit van de burgemeester
Van 28 juli 2020

Covid-19: verplicht dragen van een mondmasker in de publieke ruimte van de
gemeente Wetteren
DE BURGEMEESTER
 Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
 Gelet op het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om
de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, in het bijzonder de artikelen
21 bis en 22;
 Gelet op de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli 2020;
 Overwegende dat het bedekken van de mond en neus een belangrijk
voorzorgsmaatregel is om besmetting tegen te gaan;
 Overwegende dat het aantal besmettingen opnieuw sterk stijgt;
BESLUIT:
Art. 1: Het dragen van een mondmasker met onmiddellijke ingang te verplichten voor
iedereen vanaf 12 jaar op het grondgebied van Wetteren
o

binnen de bebouwde kom op publiek toegankelijke plaatsen (met name elk gebied
met bebouwing en waarvan de invalswegen aangeduid zijn met de verkeersborden
F1, F1a of F1b, en de uitvalswegen met de verkeersborden F3, F3a of F3b);

o

aan alle winkels en bijhorende parkings;

o

op het recyclagepark De Mozen

Art. 2: Deze verplichting geldt niet in volgende gevallen:
o

Bij het zich verplaatsen met gemotoriseerde voertuigen;

o

Bij het fietsen

o

Bij het lopen/joggen;

o

Bij het leveren van een zware fysieke inspanning tijdens het werk

Indien personen om medische redenen geen mondmasker kunnen dragen, wordt hen
gevraagd een face shield te dragen.
Art. 3: Iedereen dient steeds een mondmasker bij zich te hebben, ook op plaatsen waar het
dragen van een mondmasker niet verplicht is.

Art. 4: Overtredingen op dit besluit van de burgemeester worden bestraft conform artikel
22 van het Ministerieel Besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.
Art. 5: Afschrift van deze beslissing wordt naar de politie en de gouverneur van OostVlaanderen gestuurd.
Art. 6: De beslissing wordt bekrachtigd op de eerstvolgende gemeenteraad.
Art. 7: Dit besluit is van kracht vanaf woensdag 29 juli 2020 tot nader order. De maatregelen
kunnen te allen tijde door een besluit van de burgemeester van de gemeente Wetteren
aangepast of opgeheven worden.
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