
KABINET BURGEMEESTER

behandeld door l. De Maesschalck

BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER

op grond van art 134 $ I en art. 133- 135 NGW

STAD MËNEN

BESTUURLITKE POLTT|E - VERORDENTNG BU HOOGDRTNGENDHETD tN HET KADER
VAN BUKOMENDE MAATREGELEN TER PREVENTIE VAN DE VERSPREIDING VAN
covrD r9 (coRoNA-vtRUs) - tNvoERtNG vAN MONDMASKERPLTCHT tN
WINKELGEBIED 'DE BARAKKEN' EN OP DE RECYCLAGEPARKEN TE MENEN.

DE BURGEMEESTER van de srad Menen

Bevoegdheid
. Overeenkomstig artikel 133 van de Nieuwe Gemeentewet is de burgemeester de

verantwoordelijke overheid inzake de bestuurlijke politie op het grondgebied van de
gemeente, onverminderd de bevoegdheden van de Minister van Binnenlandse Zaken, van de
gouverneur en van de bevoegde gemeentelijke instellingen

o Overeenkomstig artikel 134, S I van de Nieuwe Gemeentewet kan de burgemeester
politieverordeningen maken in geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de
openbare orde of andere onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade
zou kunnen opleveren voor de inwoners. Deze verordening vervalt dadelijk, indien zij door de raad
in de eerstvolgende vergadering niet wordt, bekrachtigd.

Overeenkomstig artikel 63 van het Decreet Lokaal Bestuur is de burgemeester bevoegd voor
dringende politieverordeningen en maatregelen van bestuurlijke politie;

Overeenkomstig de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad dd. 23.07.2020 zijn de plaatselijke
autoriteiten bevoegd om binnen het kader van het Ministerieel Besluit aanvullende
voorzorgsmaatregelen te treffen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het COVID l9-virus

Juridische grond
. Artikel 63-67 van het Decreet lokaal bestuur
. Artikel 133, 135, $2, 5o en 134 Nieuwe Gemeentewet
. KB noodplanningvan22 mei20l9
. Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding

van het coronavirus COVID- l9 te beperken (Hierna afgekort tot MB COVID- l9) , en
navolgende wijzigingen van l0 juli 2020

. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Aanleiding en context
Sinds half maaft 2020 woedt de coronapandemie ook volop in België. Het coronavirus of COVID- 19 is
een nieuwe stam van het coronavirus die nog niet eerder bij de mens is vastgesteld. Het virus is van mens
tot mens overdraagbaar en heeft zich ondertussen over de hele wereldbol verspreid. Het virus verspreidt
zich van mens op mens via kleine druppeltjes die o.a. bij hoesten en niezen vrijkomen. Via die druppeltjes
komt het virus terecht in de lucht, op voorwerpen en oppervlakken. Wie die druppeltjes inademt of via
de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus.
Momenteel zitten we aan het begin van een tweede besmettingsgolf. De doorgevoerde of minstens de
geplande versoepelingen worden afgebouwd of staan on hold. Het is de komende weken afwachten hoe
de pandemie in België en Menen verder evolueeft. 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- l9 te beperken.
De adviezen van de experten en virologen zijn hierbij richtinggevend.
Op lokaal niveau staat de gemeente, volgens arcikel 135, 52, 5o van de Nieuwe Gemeentewet, in voor de
passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën en epizoótieên te voorkomen en
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om de nodige hulp te verstrekken om ze te doen ophouden. De burgemeester draagt in noodsituaties

hiervoor de eindverantwoordelijkheid. Hij kan bovendien op basis van artikel 134 $l NGW, voor zover
het geringste uitstel tevaar of schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, zelf de nodige

verordeningen maken en maatregelen nemen in kader van bestuurliike politie.

Motivatie
Afgelopen dagen deelde de NVR mee dat de cijfers en besmettingen negatief evolueren (het aantal

besmettingen zitopnieuw in stijgende lijn en het reproductiecijfers is gestegen boven l).
Overwegende dat de cijfers momenteel exponentieel aan het stijgen zijn, in het bijzonder in Zuid-West-
Vlaanderen, alsook in Noord-Frankrijk; De bezorgdheid van de virologen over deze stijgende cijfers is
uitermate groot.

Overwegende dat het dragen van een mondmasker of van elk ander alternatief in stof een belangriike rol
speelt in de strategie om de verdere verder verspreiding van het virus tegen te gaan, om de

besmettingscijfers niet verder te doen stiigen, om de maatregelen niet verder te hoeven verstrengen , en om

op termijn geleidelijk aan af te kunnen bouwen;
Overwegende dat het dragen van mondmaskers dan ook momenteel ten zeerste wordt aanbevolen aan de

bevolking voor elke situatie waarin de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd, dit om
verdere verspreiding van het virus tegen te gaan; dat het mondmasker verplicht is in bepaalde inrichtingen en

bepaalde specifi eke situaties;
Overwegende dat het louter gebruik van een masker echter niet volstaat en dat dit steeds gepaard moet gaan

met de andere preventiemaatregelen, waarvan de social distancing de belangrijkste en prioritaire
preventiemaatregel blijft en ook de hygiënemaatregelen essentieel bliiven;

Op 23 juli 2020 besliste de nationale veiligheidsraad dat de mondmaskerplicht ondermeer in winkels en

winkelcentra, nog verder wordt uitgebreid.
Vanaf zaterdag 25 juli is het dragen van een mondmasker ook verplicht op markten, rommelmarkten en

kermissen. Hetzelfde geldt, voor winkelstraten en drukbezochte gebieden. Die plaatsen zullen door de

lokale autoriteiten nauwkeurig afgebakend moeten worden. Maskers zullen dan ook verplicht zijn in alle

publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen. Hetzelfde geldt voor de horeca

Gelet op de zeer recente berichtgeving hieromtrent door de Nationale Veiligheidsraad, in afwachting van

de publicatie van het Ministerieel Besluit.

Overwegend dat de lokale overheid aldus voor winkelstraten en drukbezochte gebieden een

mondmaskerplicht kan opleggen. Dat deze verplichting uiterst aangewezen is in de wijk'De Barakken' te
Menen, gezien dit toeristisch gebied een aantrekkingspunt is voor bezoekers, zowel uit omliggende omgeving

maar ook en vooral uit Frankrijk; dat in de voorbije weekends , sinds de heropening van de grenzen vanaf l5
juni, de toestroom van bezoekers in de handelsas van de Barakken vooral tijdens het weekend zeer groot
was; De stad heeft - samen met de politiediensten en de gemeenschapswachten- tot op heden maximale

organisatorische maatregelen genomen teneinde de veiligheid in de Barakken te garanderen en de bezoekers

van de Barakken ertoe aan te zetten de social-distancing van 1,5 meter in acht te nemen.

Desondanks blijkt dat het doen respecteren van social distancing moeilijk blijkt. Burgers uiten daaromtrent
vaak hun onveiligheidsgevoel op drukke plaatsen, zoals de Barakken in Menen, en specifiek het
handelsgedeelte. Het afdwingen van social distancing is praktisch niet altijd evident , doch dit blijft een

minimale verplichting;
Bijkomend is het daarom ook aangewezen om een mondmaskerplicht in deze toeristische zone in te
voeren, in het bijzonder de Rijselstraat vanaf de Leiebrug, tot aan het Delorsplein (m.a.w. de handelsas

van de Barakken in Menen).

Overwegende dat de recyclageparken eveneens drukbezochte plaatsen zíjn, waar een algemene

mondmaskerplicht ten zeerste aangewezen is voor bezoekers om verplicht een mondmasker te
dragen. Ook de andere coronamaatregelen, zoals een beperkt aantal toegelaten bezoekers en afstand

houden van elkaar en parkwachters, blijven er gelden."

Gelet op de vraag vanwege MIROM zelí vanuit de bezorgdheid ook van vele bezoekers .



Gezien het bovenstaande is het de plicht van de stad waar mogelijk de nodige en logische maatregelen te
nemen om een verdere stijging van het aantal besmettingen tegen te gaan.
Er dient ook rekening gehouden met de makkelijke overdraagbaarheid van het virus, en de mogelijkheden tot
verspreiding, zeker op drukke plaatsen, waarbij een mondmasker een zeer duidelijke bescherming vormt,
zowel ter preventie van eigen besmetting, alsook ter preventie van besmetting van anderen, en mogelijk meer
kwetsbare bevol ki ngsgroepen.
Het geringste uitstel van de maatregel tot het verplichten van het dragen van mondmaskers in de
Barakken houdt een ernstig gevaar in voor de verspreiding van COVID- l9 en bijgevolg voor de openbare
gezondheid, zodat dit ernstige schade kan veroorzaken voor de bevolking.
Overwegende dat de invoering van deze maatregel, nl. het verplicht dragen van een mondmasker in 'De
Barakken' te Menen, specifiek de handelsas, alsook in de recyclageparken, een noodzakelijke maatregel is,

gelet op het actuele gevaar voor de volksgezondheid.

Bovendien bevestigt het MB COVID-19 en de bijhorende FAQ's, dat hetaan de lokale overheid is om een
mondmaskerplicht in te voeren voor winkelstraten en drukbezochte gebieden, die dan door de lokale
autoriteiten nauwkeurig afgebakend moeten worden.

Gelet op het overleg met de politiediensten en met MIROM inzake deze mondmaskerplicht op deze
specifieke drukke plaatsen in Menen;

Gelet op het overleg hieromtrent, binnen de politiezone Grensleie, en het overleg met de gouverneur.

Overwegende dat een algemene mondmaskerplicht actueel nog niet toegestaan wordt;

Dat het noodzakelijk is om bij uiterste hoogdringendheid en zonder uitstel reeds de mondmaskerplicht in de
Barakken te Menen (de handelsas) en op de containerparken in te voeren, uiterlijk tegen de start van het
weekend, dit om de verdere verspreiding van het virus te vermijden

Er rest onvoldoende tijd om de goedkeuring van een politieverordening te laten goedkeuren door de
gemeenteraad. De burgemeester is bijgevolg op grond van art. 134, S I Nieuwe Gemeentewet bevoegd om
een politieverordening goed te keuren ingeval van hoogdringendheid.

Aangezien een beslissing van de temeenteraad hieromtrent niet kan afgewacht worden, gelet ook de
vakantieperiode momenteel; dat deze verordening ter bekrachtiging op de eerstvolgende vergadering van de
gemeenteraad zal worden voorgelegd.

De burgemeester is eveneens op grond van arc. 133 en 135 Nieuwe Gemeentewet bevoegd om alle
maatregelen te nemen van bestuurlijke politie noodzakelijk ter vrijwaring van de openbare gezondheid op
het grondgebied van de stad Menen;
Gelet op de bespreking en overleg met het college van Burgemeester en schepenen;

BESLUIT:

Artikel I

Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht van de COVID- l9 pandemie, is iedereen
vanaf l2 jaar verplicht om een mondmasker of elk ander alternatief in stof te dragen in de op de hierna
vermelde straten en plaatsen. lndien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een
gelaatsscherm gedragen worden.

Artikel 2
Deze verplichting is van toepassing in het winkelgebied 'De Barakken' in Menen, in volgende straten en
plaatsen :

- de Rijselstraat, vanaf de Leiebrug, tot het Delorsplein.
- Alle recyclageparken op het grondgebied van de stad Menen



Deze verplichting tot dragen van een mondmasker geldt niet tijdens verplaatsingen met de auto, moto(r),
fiets of step.

AÉikel 3

Het is bovendien zeer sterk aanbevolen om de mond en de neus te bedekken met een masker, elk ander

alternatief in stof of, wanneer dit niet mogelijk is omwille van medische redenen, met een gelaatsscherm , op
het hele grondgebied van de gemeente , op alle publiek toegankelijke plaatsen, behalve
- tijdens verplaatsingen met de auto, moto(r), fiets of step,
- tijdens de beoefening van een sportactiviteit,
- tijdens zware frsieke inspanningen gedurende zijn werkzaamheden
- voor wie over een medisch attest beschikt dat dit dragen van het mondmasker niet mogelijk is

Artikel 4

De overtreders van deze verordening zullen worden vervolgd en gestraft met de straffen zoals eerder
bepaald in het Ministerieel Besluit van 30 juni 2020, waaryan de inbreuken worden beteugeld met de

straffen bepaald door artikel I 87 van de wet van I 5 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.

AÉikel 5

Afschrift van deze verordening zal worden overgemaakt ter kennisgeving aan:

. deprovinciegouverneur
o de korpschef van de Lokale Politie Grensleie
. de griffie van de provincie ( griffie@west-vlaanderen.be)
r de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Kortrilk (politierechtbankkortriik@iust.fgov.be)
o de griffie van de politierechtbank te Kortrijk (srt.parketkortriik@iust.fgov.be)
o de sanctionerend ambtenaar te Kortrijk
o de diensten Veiligheid en Samenleven en IDPB

AÉikeló
Dit Besluit wordt ter bekrachtiging aan de eerstvolgende gemeenteraad voorgelegd in eerstkomende

vergadering van 2 september 2020.

Artikel 7

Dit besluit wordt bekendgemaakt via het digitaal loket en gepubliceerd op de website van de stad Menen

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met onmiddellijke ingang.

Menen, vrijdag 24 juli 2020

de algemeen directeur

ger. E. LUST

voor de burgemeester, afwezig
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