Uittreksel uit de notulen van de burgemeester
Zitting van donderdag 30 juli 2020

Besluit van de burgemeester ter vrijwaring van de openbare gezondheid –
lokale aanvullende maatregelen in functie van de bestrijding van de Covid-19 crisis
De burgemeester,
Op heden heerst een epidemie waarbij de federale overheid zich genoodzaakt zag de nodige
maatregelen te nemen om de verspreiding van het covid 19-virus tegen te gaan. Dit resulteerde
onder meer in het MB van 30 juni 2020 zoals gewijzigd door het MB van 10 juli 2020, 24 juli 2020 en
28 juli 2020. Strikte naleving van de bepalingen van het besluit is noodzakelijk, zoniet komt de
volksgezondheid ernstig in het gevaar.
Op grond van artikel 133 Nieuwe Gemeentewet is de burgemeester belast met de uitvoering van de
wetten, de decreten, de ordonnanties, de verordeningen en de besluiten van de Staat, de Gewesten,
de Gemeenschappen, de Gemeenschapscommissies, de provincieraad en de bestendige deputatie
van de provincieraad, tenzij zulks uitdrukkelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen of
aan de gemeenteraad is opgedragen.
Op grond van artikel 135§2 Nieuwe Gemeentewet hebben de gemeenten ook tot taak in het voorzien
ten behoeve van de inwoners in een goede politie, met name meer specifiek 135 §2, 5° Nieuwe
Gemeentewet tot het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand,
epidemieën en epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen
ophouden.
Overeenkomstig artikel 133, 2de alinea en artikel 135 §2, 5° van de Nieuwe Gemeentewet beschikt
de burgemeester over uitvoerende politiebevoegdheden en kan de burgemeester politiebesluiten
maken.
Gelet op de heropflakkering van de covid 19 epidemie of minstens het risico daartoe op het
grondgebied is het aangewezen om aanvullende lokale maatregelen te nemen zoals toegestaan door
de federale regering met het ministerieel besluit van 24 juli 2020 zodat verdere risico’s kunnen
beperkt worden en de verspreiding kan tegengegaan worden. De besmettingscijfers op grondgebied
Pittem en in de omliggende regio gaan immers in stijgende lijn waarbij de alarmdrempel hetzij
benaderd, hetzij al overschreden wordt. Het is derhalve noodzakelijk dat de visie en betrachting van
het ministerieel besluit zo sterk als mogelijk kan opgevolgd worden. Aanvullende regels zijn daartoe
essentieel. Zo zorgt een gerichte mondmaskerplicht, sport zonder publiek en een beperking qua
bezoekersaantallen op evenementen ervoor dat besmettingsrisico’s beperkt worden en dat de
handhaving van social distancing ook kan gewaarborgd worden op plaatsen en momenten waar dit
anders niet evident is.
Gelet op de hoogdringendheid kan niet gewacht worden op een volgende gemeenteraad om deze
maatregelen te nemen.

Besluit en geeft bevel tot:
Artikel 1 – Mondmasker op zak
Op het hele openbaar domein en op alle publiek toegankelijke plaatsen van de gemeente Pittem is
het ten allen tijde verplicht een mondmasker (mond-en neusbescherming) of elk ander alternatief in
stof bij zich te hebben.
Artikel 2 - Mondmaskerdracht
Het dragen van een mondmasker (mond-en neusbescherming )of elk ander alternatief in stof is
verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar:
op de volledige sportsite, met inbegrip van de speeltuin en de hondenweide
op alle specifieke publieke en private parkings van winkel- en tuincentra, sportcentra,
supermarkten, ziekenhuizen, WZC’s, in alle wachtrijen van handelszaken, openbare
infrastructuren of evenementen
publieke ruimtes in alle openbare gebouwen en recyclageparken.
Het dragen van een mondmasker (neus- en mondbescherming) of elk ander alternatief in stof is niet
verplicht in voormelde zones :
Voor personen die middels medisch attest kunnen aantonen dat zij geen mond-en
neusbescherming of elk ander alternatief in stof kunnen dragen.
Voor inzittenden en bestuurders van gemotoriseerde voertuigen met uitzondering van
elektrische fietsen en elektrische steps.
Voor beoefenaars van fysiek belastende professionele activiteiten gedurende de uitoefening
van die activiteit (vuilnisophalers, aannemers van werken)
Voor beoefenaars van een sportactiviteit.
Artikel 3 – Sportactiviteiten
Voor sportactiviteiten geldt dat deze zowel indoor als outdoor enkel mogen plaatsvinden zonder
toeschouwers. De noodzakelijke begeleiders kunnen wel aanwezig zijn.
Groepskleedkamers- en douches, zowel bij publieke als private sportvoorzieningen, worden gesloten
voor het publiek.
Artikel 4 - Evenementen
Voor alle evenementen op het grondgebied van Pittem geldt een registratieplicht gelijk aan de
registratieplicht die geldt voor de horeca (MB 28 juli 2020).
Het dragen van mond- en neusbescherming of elk ander alternatief in stof is verplicht op alle
evenementen .
Alle evenementen dienen vooraf ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de burgemeester die ze
aftoetst aan de geldende regels inzake veiligheid en gezondheid conform het Ministerieel Besluit dd.
28 juli 2020.
Evenementen met meer dan 100 verwachte deelnemers worden verboden, ongeacht of ze binnen of
buiten plaats vinden.
Occasionele (rommel--,…) markten of verkopen zijn verboden.
Tijdelijke speelinfrastructuur, zoals zwembaden, glijbanen, springkastelen op het openbaar of privaat
domein bij horecazaken zijn verboden.

Artikel 5
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 en eventuele latere wijzigingen,
beteugeld met de straffen bepaald door artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de
civiele veiligheid.
De lokale politie en de gemeentelijke diensten (en desgevallend de federale politie) zijn belast met
het toezicht op de naleving van dit besluit.
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 .
Artikel 6
Dit besluit geldt vanaf 30 juli 2020 tot deze wordt ingetrokken met een opvolgend besluit of totdat
hogere rechtsnormen deze materie reglementeren.
Het Besluit van de burgemeester ter vrijwaring van de openbare gezondheid – treffen van
beperkende maatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus Covid-19 in Pittem
(verbod op publieke evenementen, gemeentelijke diensten na afspraak en verplichting mondmasker
op sportsite voor bezoekers) – genomen op 24 juli 2020 - wordt hierbij opgeheven.
Artikel 7
Dit besluit wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraad op de eerstvolgende zitting.
Afschrift van onderhavig besluit zal voor kennisgeving worden overgemaakt aan:
- de Griffie van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge
- de Griffie van de Politierechtbank te Brugge.
- de politie van zone regio Tielt
- toezichthoudende overheid
- NCMM crisiscentrum
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