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Politiebesluit van de burgemeester  van de gemeente Pittem 

van 21 augustus 2020 inzake 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. 
 
Gezien de besluiten van de Nationale Veiligheidsraad van 20 augustus en gezien de 
besmettingscijfers in de regio Midwest dermate evolueren, is het niet langer noodzakelijk om 
de aanvullende maatregelen, genomen in het burgemeestersbesluit dd. 30 juli 2020 te in 
extenso te handhaven. Het burgemeestersbesluit van 30 juli 2020 wordt dan ook opgeheven 
en vervangen door onderstaand besluit. 
 



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 die plaatsen in artikel 21 bis van het Ministerieel 
Besluit zijn voorzien en daarnaast ook in recyclageparken. 
 
Artikel 3 - Evenementen 
Voor alle evenementen op het grondgebied van de gemeente Pittem geldt een registratieplicht 
gelijk aan de registratieplicht die geldt voor de horeca (MB 28 juli 2020). 
 
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.    
 
Artikel 4 
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 / stadsdiensten (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 5 
Dit besluit  vervangt het besluit van 30 juli 2020 en geldt vanaf 21 augustus 2020 tot deze wordt 
ingetrokken met een opvolgend besluit of totdat hogere rechtsnormen deze materie 
reglementeren. 
 
 
 

http://eproadmin.raadvst-consetat.be/


Artikel 6 
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 Teilt 
- toezichthoudende overheid 
- NCMM crisiscentrum 
 
Te Pittem op 21 augustus 2020, 
 
De Burgemeester,     De  algemeen directeur, 
 
 Ivan Delaere.      Geert Mahieu. 
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