GEMEENTEBESTUUR
KNOKKE-HEIST

Beslissing van de Burgemeester

Dienst: Secretarie
Ons Kenmerk : EV/KD
D.C.: 583.9/

Secretarie - Mondmaskerplicht
De Burgemeester,
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, in het bijzonder artikel 133 en 135 §2, 5°;
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 15 februari 2018, in het bijzonder artikel 63, 287 en 288;
Gelet op het koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van
noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en
provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op
nationaal niveau vereisen;
Gelet op het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase
betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19;
Gelet op het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus, COVID-19 te beperken, en latere wijzigingen, in het bijzonder artikel 21 bis, 9° en
artikel 22;
Gelet op de ministeriële omzendbrief van 24 juli 2020 inzake het beheer van de federale fase en de
uitoefening van de lokale maatregelen;
Gelet op het politiebesluit van de waarnemend gouverneur van West-Vlaanderen van 24 juli 2020
houdende de mondmaskerplicht op de zeedijk en de strandtoegangen op het grondgebied van de
provincie West-Vlaanderen;
Gelet op het burgemeesterbesluit van 24 juli 2020 – Verplichting mondmaskers – COVID 19;
Overwegende dat de gemeenten tot taak hebben het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een
goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare
wegen en plaatsen en in openbare gebouwen;
Overwegende, meer bepaald, dat en voor zover de aangelegenheid niet buiten de bevoegdheid van de
gemeenten is gehouden, de volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en het gezag van de
gemeenten worden toevertrouwd : 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;
Overwegende dat de burgemeester bevoegd is voor de uitvoering van de politiewetten, in ruime zin, en
voor de bestuurlijke politie op het grondgebied van de gemeente;
Overwegende dat het gemiddelde dagelijkse aantal nieuwe besmettingen en overlijdens die verband
houden met het coronavirus COVID-19 tot enkele weken geleden een neerwaartse trend kende maar het
aantal nieuwe besmettingen de voorbije periode opnieuw sterk aan het stijgen is; dat het virus evenwel
niet verdwenen is van het Belgische grondgebied en blijft circuleren; dat een tweede besmettingsgolf
intussen is begonnen;
Overwegende dat het dragen van een mondmasker of van elk ander alternatief in stof een belangrijke rol
speelt in de strategie om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan;
Overwegende dat het dragen van mondmaskers dan ook zeer sterk wordt aanbevolen aan de bevolking,
en door de hogere overheid al is verplicht gesteld in bepaalde inrichtingen en bepaalde specifieke
situaties, voor elke situatie waarin de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd;

Overwegende dat het in het licht van de laatste bevindingen noodzakelijk is de verplichting om een
mondmasker te dragen uit te breiden naar andere plaatsen om het risico van een tweede besmettingsgolf
zoveel mogelijk te beperken;
Overwegende dat de lokale overheid het mondmasker kan verplichten in winkelstraten en elke private of
publiek druk bezochte plaats;
Overwegende dat de kustgemeente Knokke-Heist een druk bezochte badplaats is voor zowel
tweedeverblijvers als toeristen, uit het binnenland en uit de buurlanden;
Overwegende dat de bevolkingsdichtheid van de gemeente zeer sterk toeneemt op toeristisch drukke
momenten;
Overwegende dat de toeristische activiteit zich niet beperkt tot het toeristische centrum van de
gemeente, en dus de meest drukke gebieden, maar uitwaaiert over het volledige grondgebied van
Knokke-Heist op niet altijd te voorziene plaatsen en tijdstippen, en de potentiële besmettingen met
COVID-19 overal kunnen gebeuren;
Overwegende dat vele inwoners, verblijvers en bezoekers tot de risicogroep behoren en verhoogd
vatbaar zijn voor een besmetting met COVID-19;
Overwegende dat een veralgemeende mondmaskerplicht op alle publiek toegankelijke plaatsen daarom
aangewezen is;
BESLUIT:
Artikel 1.
§1. Op alle publiek toegankelijke plaatsen op het volledige grondgebied van Knokke-Heist is iedereen
vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en neus te bedekken met een mondmasker of elk
ander alternatief in stof.
§2. Het zgn. kinmasker, dat onvoldoende de mond en de neus bedekt en als onvoldoende beschermend
wordt beschouwd, voldoet niet aan de mondmaskerplicht van §1.
§3. Enkel voor het nuttigen van voeding of drank kan de mond- en neusbedekking tijdelijk, en niet langer
dan noodzakelijk, worden afgenomen.
Art. 2.
De verplichting bepaald in artikel 1, §1 geldt niet, maar is wel aanbevolen:
 tijdens verplaatsingen met de auto, motorfiets, (brom-)fiets, golfwagen, step;
 tijdens de beoefening van een sportactiviteit;
 tijdens werkzaamheden die zware fysieke inspanningen vergen;
 op het vrije strand en
 voor wie over een medisch attest beschikt dat het dragen van een mondmasker niet mogelijk is.
In dit geval kan een gelaatsscherm worden gedragen.
Art. 3.
Op de Zeedijk en op de strandtoegangen is het verplicht de mond- en neusbedekking te dragen, zoals
bepaald in het politiebesluit van de waarnemend gouverneur van West-Vlaanderen van 24 juli 2020.
Art. 4 .
Op de strandconcessies geldt, als “inrichtingen die behoren tot de horecasector”, de mondmaskerplicht
zoals bepaald in het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus, COVID-19 te beperken.
Art. 5.
Dit besluit treedt onmiddellijk in werking.
Art. 6.
De overtreders van dit besluit zullen worden vervolgd en gestraft met de straffen zoals bepaald in het
ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus, COVID-19 te beperken, 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 zijn belast met het toezicht op de naleving van dit besluit.

Art. 7.
Het burgemeesterbesluit van 24 juli 2020 – Verplichting mondmaskers – COVID 19 wordt opgeheven.
Art. 8.
Dit besluit wordt gepubliceerd op de website van de gemeente Knokke-Heist.
Art. 9.
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.raadvstconsetat.be.
Art. 10.
Een afschrift van dit besluit wordt toegestuurd aan:
· de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen;
· de procureur des Konings van West-Vlaanderen;
· de griffier van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge;
· de korpschef van de lokale politie Damme/Knokke-Heist.

Wd. Algemeen directeur,
(get.) Ivan Verbouw

Knokke-Heist, 29/07/2020
De Burgemeester
(get.) Graaf Leopold Lippens
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(Art. 126 van de Nieuwe Gemeentewet)

Digitally signed by
Ivan Verbouw
(Signature)
Date: 2020.07.29
08:59:20 +02:00

