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BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN 27 juli 2O2O
Verplicht dragen van een mondmasker in het centrum van Tervuren vanaf 27 iuli 2O2O
Aanleiding
Coronavirus COVID-19: verstrenging van de maatregelen door nieuwe (lokale) opflakkeringen
Regelgeving

- Artikel 63 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017
De bevoegdheden van de burgemeester
- Artikel 133 van de nieuwe gemeentewet
De burgemeester is in het bijzonder belast met de uitvoering van de politiewetten, de politiedecreten, de
politieordonnanties, de politieverordeningen en de politiebesluiten. Hij kan echter onder zijn
verantwoordelijkheid zijn bevoegdheid geheel of ten dele overdragen aan een van de schepenen.
- Artikel 134 51 van de nieuwe gemeentewet
ln geval van oproer, kwaadwillige samenscholing, ernstige stoornis van de openbare rust of andere
onvoorziene gebeurtenissen, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de
inwoners, kan de burgemeester politieverordeningen maken, onder verplichting om daarvan onverwijld aan de
gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de redenen waarom hij heeft gemeend zich niet tot de raad te
moeten wenden. Die verordeningen vervallen dadelijk, indien zij door de raad in de eerstvolgende vergadering
niet worden bekrachtigd.
S2, tweede lid, 5'van de nieuwe gemeentewet
De gemeenten hebben ook tot taak 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

- Artikel 135

gebouwen.

Meer bepaald, en voor zover de aangelegenheid niet buiten de bevoegdheid van de gemeenten is gehouden,
worden de volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en het gezag van de gemeenten toevertrouwd :
5" 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.
Feiten, context en argumentatie

Het behoort tot de taak en bevoegdheid van de gemeente tot het nemen van passende maatregelen om
epidemieën, zoals de ernstige dreiging die het COVID-19-virus met zich meebrengt, te voorkomen (artikel 135
52, tweede lid, 5" van de nieuwe gemeentewet).
De gemeenteoverheden kunnen op grond van deze algemene politiebevoegdheid maatregelen nemen om de
openbare orde in de gemeente te verzekeren. De concrete uitwerking van dergelijke politieverordening is
opgedragen aan de burgemeester.
ln Tervuren is vanaf 12 jaar het dragen van een mondmasker verplicht in Tervuren-centrum in de betalende
zone, op het Warandeplein (inclusief de ondergrondse parking) en de speeltuin aan de Moestuin.
De betalende zone Handelscentrum bakent zich af over de volgende straten:
Brusselsesteenweg (vanaf Leuvensesteenweg tot aan Wijngaardstraat)
Hoornzeelstraat (gedeelte vanaf het kruispunt met de Peper- en Kasteelstraat tot de Wandelaarsstraat)

-

Kasteelstraat (volledig)
Kerkstraat (volledig)
Klarastraat (volledig)
Leuvensesteenweg (vanaf Brusselsesteenweg tot aan Broekstraat)
Markt

Het mondmasker mag tijdelijk worden verwijderd maar enkel gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is voor
consumeren van voedsel of dranken (bv. ijsje, wafel, hamburger, ...).
Besluit
Enig artikel. De burgemeester beslist om vanaf maandag 27 juli 2O2O het dragen van een mondmasker te
verplichten in volgende straten:

- Brusselsesteenweg (vanaf Leuvensesteenweg tot aan Wijngaardstraat)
- Hoornzeelstraat (gedeelte vanaf het kruispunt met de Peper- en Kasteelstraat tot de Wandelaarsstraat)
- Kasteelstraat (volledig)
- Kerkstraat (volledig)
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- Klarastraat (volledig)
- Leuvensesteenweg (vanaf Brusselsesteenweg tot aan Broekstraat)
- Markt
- Warandeplein (inclusief ondergrondse parking)
- speeltuin aan de Moestuin.
Voor eensluidend u¡ttreksel:
Tervuren, 27 juli 2O2O
De þurgemeester,
(get.) Jan
ren

