Besluit burgemeester
Bijkomende maatregelen ter preventie van de verspreiding van het coronavirus
(covid-19): uitbreiding mondmaskerplicht op bepaalde plaatsen.
28 juli 2020
Aanleiding en motivering
Naar aanleiding van een verdere toename van het virus werden door de federale
overheid verregaande maatregelen genomen die de verspreiding van de epidemie
moeten tegengaan. Deze werden vastgelegd bij ministerieel besluit van 23 maart 2020
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken, zoals gewijzigd door latere Ministeriele besluiten.
Momenteel zitten we aan het begin van een tweede besmettingsgolf. De doorgevoerde of
minstens de geplande versoepelingen worden afgebouwd en zelfs teruggeschroefd. Het
federale niveau zet, tijdens deze federale noodplanningsfase, de krijtlijnen uit en legt
deze telkens vast bij ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Het geldende ministerieel
besluit laat de lokale overheid toe om aanvullende maatregelen te nemen.
Omwille van het stijgend aantal besmettingen in Sint-Pieters-Leeuw zijn bijkomende
maatregelen in Sint-Pieters-Leeuw aangewezen, inzonderheid wordt het dragen van een
mondmasker verder uitgebreid als preventieve maatregel.
Juridische grond
- Artikel 135 §2 Nieuwe Gemeentewet;
- Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, en alle latere
wijzigingen;
- KB Noodplanning van 22 mei 2019;
- Ministerieel schrijven van minister De Crem inzake het beheer van de federale
fase en de uitvoering van lokale maatregelen, d.d. 24 juli 2020;
- Decreet lokaal bestuur.
BESLUIT
Artikel 1
Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID-19
pandemie, is het verplicht een mondmasker te dragen zoals bepaald in het ministerieel
besluit van 30 juni 2020 en alle latere wijzigingen. Aanvullend is het verplicht voor
iedereen vanaf 12 jaar om op volgende locaties op het grondgebied van Sint-PietersLeeuw een mondmasker te dragen:
- Parkings van grootwarenhuizen en winkels;
- Wachtrijen;
- Colomapark en het park Groenenberg (met uitzondering voor de kampeerders in
de tenten van het domein Groenenberg en de niet-publieke zones van de
parken);
- Hondenlosloopzone, speeltuinen en -pleinen;
- Recyclagepark.
Het is niettemin toegelaten op deze plaatsen het mondmasker af te nemen wanneer men
gezeten is en tegelijk ook de afstand van minstens anderhalve meter respecteert t.o.v.
personen die niet tot de bubbel behoren.
Wie over een medisch attest beschikt dat het dragen van een mondmasker niet toelaat,
mag ter vervanging van het mondmasker een gelaatsscherm dragen.
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Artikel 2
Dit besluit treedt in werking op 29 juli 2020.
Artikel 3
De overtreders van dit besluit zullen worden vervolgd en gestraft met de straffen zoals
eerder bepaald in het Ministerieel Besluit van 30 juni 2020, waarvan de inbreuken
worden beteugeld met de straffen bepaald door artikel 187 van de wet van 15 mei 2007
betreffende de civiele veiligheid.
De overheden van bestuurlijke politie zijn belast met de uitvoering van dit besluit. De
politiediensten hebben als opdracht toe te zien op de naleving van dit besluit.
Artikel 4
Dit besluit wordt overgemaakt aan de politiezone Zennevallei en gepubliceerd op de
gemeentelijke website. De grootwarenhuizen staan zelf in voor de aanplakking aan hun
parking.
Sint-Pieters-Leeuw, 28 juli 2020
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