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Kabinet Burgemeester
behandeld door IDO/JUR. BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER

dd.09 juni2O21
op grond van art. 133-135 $2 5' en 134 51 Nieuwe
Gemeentewet.

OPHEFFING VAN TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING BIJ HOOGDRINGENDHEID DD.
16.04.2021 IN HET KADER VAN BIJKOMENDE MAATREGELEN TER PREVENTIE VAN DE
VERSPRE|D|NG VAN COV|D-19 (CORONA-V|RUS) - AFSCHAFFTNG VAN ALGEMENE
MONDMASKERPLICHT RIJSELSTRAAT EN PARK TER WALLE IN MENEN.

DE BURGEMEESTER van de stad Menen

Bevoegdheid
o Artikelen 1 19- 133 en 134 $1 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988.
o Artikel 63 Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 inzake maatregelen van

bestuurlijke politie;
o Ministerieel besluit van 28 oktober 2020,laatsl gewijzigd op 04 juni 202í, houdende

dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, in

het bijzonder artikel 2T,waarbij de plaatselijke autoriteiten bevoegd zijn om bijkomende
maatregelen te nemen indien de lokale situatie dit vereist, dit ter voorkoming van de
verdere verspreiding van het COVIDl9-virus op het grondgebied.

Juridische grond
o De artikelen 4, 5,7, B en '1 í van de Wet op het Politieambt van 5 augustus 1992;
. De Wet betreffende de Civiele Veiligheid dd. 15.05.1963, in bijzonder art. 181 ,182 en 187;
o KB noodplanningvan22 mei2019, in het bijzonder artikel 28;
. Ministerieel besluit van í 3 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase

betreffende de coórdinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19;
. Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de

verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, en latere wijzigingen
o Politiebesluit van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen dd. 11 februari 2021

houdende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus Covid-19 op het
grondgebied van de provincie West-Vlaanderen, houdende de plicht tot het dragen en het
bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-
Vlaanderen.

o Besluit van de burgemeester dd. 16 april 2021 tot verlenging van de algemene
mondmaskerplicht in de Rijselstraat in Menen en binnen de perimeter van het
vaccinatiecentrum in Park Ter Walle.

. Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

Aanleiding en nationale context
Sinds half maar|2020 is ook sprake van een coronapandemie in België. 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 ook verspreid in verschillende
landen. Het virus verspreidt zich van mens op mens via kleine druppeltjes die 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.
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Om deze te bestrijden werden strenge maatregelen opgelegd. Het dragen van een
mondmasker of van elk ander alternatief in stof speelt een belangrijke rol in de strategie om de
verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, om de besmettingscijfers niet verder te doen
stijgen, om de maatregelen niet verder te hoeven verstrengen en om geleidelijk aan af te
kunnen bouwen. Dit is in het bijzonder het geval voor de situaties waarin de regels van social
distancing niet kunnen nageleefd worden.
Door deze maatregelen is een derde besmettingsgolf niet volledig kunnen doorbreken in

België, ondanks ook de opkomst van allerlei sterk besmettelijke varianten.

lnmiddels zijn de cijfers n België sterk dalend en hoopgevend. Het aantal besmettingen blijft

dalend (1 .315 zevendaags gemiddelde), doch is wel nog boven de drempel van 800. Het

reproductiegetal in België is momenteel 0,857 met een dalende positiviteitsratio van 3,5 o/o(

onder de drempel van 5%). Het daggemiddelde van de nieuwe besmettingen met het

coronavirus COVID-19 in Belqië over de voorbije zeven dagen bedraagt í .315 nieuwe

bevestigde positieve gevallen op 8 juni ; dit aantal is gedaald met + 60 % t.o.v. april 2021). ln

de periode van 2 tot 8 juni werden 470 besmette Belgen opgenome inhet ziekenhuis; 319

Covid-patrienten hebben momenteel intensieve verzorging nodig .

Tegelijk is ook de vaccinatie volop lopende. Momenteel kon reeds 29 % volledig worden
gevaccineerd, en 59 % Vlamingen ontvingen reeds minstens 1 vaccinatie. De druk op de

ziekenhuizen en op de continulïeit van de niet-COVID-19-zorg is onder controle en

beheersbaar, doch blijft een ernstig effect hebben op de volksgezondheid;

Overeenkomstig het Ministerieel besluit van 28 oktober 2020, art. 27, zijn de plaatselijke

autoriteiten bevoegd om - in overleg met de gouverneur - bijkomende maatregelen te

nemen indien de lokale situatie dit vereist, dit ter voorkoming van de verdere verspreiding
van het COV|Dl9-virus op het grondgebied.

Op lokaal niveau staat de gemeente, volgens artikel 135, 52, 5o van de Nieuwe
Gemeentewet, in voor de passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand,

epidemieën en epizoótieên te voorkomen en 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 S1 NGW, voor zover het geringste uitstelgevaar of
schade zou kunnen opleveren voor de inwoners, zelf de nodige verordeningen maken.

Lokale context en motivatie

Ook in Zuid-West-Vlaanderen en specifiek op het grondgebied van Menen zijn de cijfers

dalend. Deze laatste veertien dagen (cijfers tot 09.06.2021)) werden 83 nieuwe

besmettingen in Menen vastgesteld.
Het aantal besmettingen in Menen omgerekend per 100 000 inwoners
(incidentie) bedraagt 98,4 . De positiviteitsratio (aantal positieve tests t.o.v. aantal
afgenomen testen - datum 09.06.2021) bedraagt in Menen 3,53 o/o en West-Vlaanderen

bedraagt 4%. Hetaantal ziekenhuisopnames in de COVID-afdeling en de intensive

care in het AZ Menen neemt verder af, de ingezette daling continueert. Hierdoor neemt de

druk op de plaatselijke gezondheidszorg af. ln Menen zijn reeds 8131 inwoners volledig
gevaccineerd, 8579 deels gevaccineerd. Bijlomend is ook de situatie in de regio Noord-

Frankrijk aan het verbeteren.

draait momenteel op volle toeren en we kennen reeds een langere
ijfers wat betreft het aantal besmettingen,
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Dit heeft duidelijk een positieve invloed op de besmettingsgraad en positiviteitsratio. Het is
daardoor mogelijk om meer en meer te rekenen op het verantwoordelijkheidsgevoel van de
mensen, onder meer wat betreft het dragen van een mondmasker. ln deze context is het
mogelijk om de algemene mondmaskerplicht in de Rijselstraat en in de perimeter van het
vaccinatiecentrum af te schaffen.

Gelet op het overleg met het college van burgemeester en schepenen dd. 09.06.2021 en alle
veiligheidsadviezen, ter bespreking en advisering van een mogelijke afschaffing van de
bestaande mondmaskerplicht in de Rijselstraat en bij Park Ter Walle na9 juni 2021.

Het dragen van neusmondmaskers blijft nog steeds wel verplicht voor elke situatie waarin de
regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd. Een neusmondmasker vormt
immers een zeer duidelijke bescherming tegen de overdraagbaarheid van het virus, zowel ter
preventie van eigen besmetting, alsook ter preventie van besmetting van anderen, en mogelijk
meer kwetsbare bevolkingsgroepen ( dit op grond van het Ministerieel Besluit van
28.10.2020, laatst gewijzigd 04.06.202í ).
Zo ook blijft (op grond van de federale maatregelen) het dragen van een mondmasker wel
verplicht op markten, jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten, en kermissen,
alsook in winkels en winkelcentra, in openbare gebouwen, in bibliotheken en musea,
gebedshuizen en gebouwen van erediensten, op het openbaar vervoer, enz.
Eveneens blijft het verplicht om in de provincie West-Vlaanderen te allen tijde een
mondmasker bij zich te hebben.

De andere geldende preventiemaatregelen, waarvan de social distancing, het
samenscholingsverbod en ook de hygiênemaatregelen blijven de belangrijkste en prioritaire
preventiemaatregels; de federale en provinciale maatregelen dienen hierin strikt te worden
nageleefd, zoals het verplicht dragen van een mondmasker op drukke plaatsen wanneer het
onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen.

BESLUIT:

Artikel 1

De politieverordening van de burgemeester dd. 16.04 .2021 , zoals bekrachtigd bij
gemeenteraadsbeslissing dd. 05 md 2021, en geldend voor onbepaalde duur, tot uitdrukkelijke
opheffing wordt OPGEHEVEN, met onmiddelliike inoano per 09 iuni 2021.

Concreet betreft dit de afschaffing van de algemene mondmaskerplicht in de Rijselstraat van
Menen en van de algemene mondmaskerplicht binnen de perimeter rondom het
vaccinatiecentrum Park Ter Walle in Menen.

De federale en provinciale maatregelen blijven van kracht

Artikel2

Dit besluit wordt onmiddellijk bekendgemaakt zoals voorgeschreven in artikel2BT van het
Decreet Lokaal Bestuur.

Artikel 3

Afschrift van deze politieverordening zalworden overgemaakt ter kennisgeving aan:

de provinciegouverneur (qouverneur@west-vlaanderen.be)
de Procureur des Konings van West-Vlaanderen (park.srt@iust.fqov.be)
de korpschef van de Lokale Politie Grensleie
de griffie van de provincie ( oriffie@west-vlaanderen.be)
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de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Kortrijk (politierechtbankkortriik@iust.fqov.be)

de griffie van de politierechtbank te Kortrijk (srt.parketkortriik@iust.fqov.be)
de veiligheidscoórdinator (veiliqheid.samenleven@menen.be)
de noodplancoórdinator (noodplanninq@menen.be)
de burgemeester van Halluin (contact@ville-halluin.fr)
Le Préfet du Nord et Hauts-de France (pref-courrier-webmestre@nord.qouv.fr)
De burgemeester van Wervik (info@wervik.be)

Te Menen, woensdag 9juni 2021

directeur
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