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Bekrachtiging verordening burgemeester inzake maatregelen Coronavirus - Covid 19
- dragen mondmaskers schoolomgevingen dd. 25 september 2020
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3. Bevoegdheid
Artikel 40 en artikel 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017
inzake de bevoegdheden van de gemeenteraad.
Het begrip dagelijks bestuur zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 24
juni 2019.

4. Juridische context
Artikel 133, lid 2 en artikel 135, §2, 5° van de nieuwe gemeentewet dat stelt dat de
gemeente passende maatregelen kan nemen om rampen en plagen, zoals brand,
epidemieën en epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om
ze te doen ophouden.
Artikel 134 §1 van de nieuwe gemeentewet dat stelt dat in 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
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N.a.v. de heropflakkering van het Coronavius Covid-19 heeft de burgemeester zich
genoodzaakt gezien om in uitvoering van het Ministerieel Besluit dd. 24 juli 2020
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus Covid-19
tegen te gaan en in uitvoering van de bepalingen van de nieuwe gemeentewet
bijkomende maatregelen te nemen.
Het betreft een uitzonderlijke en hoogdringende situatie met het oog op de openbare
veiligheid en de algemene volksgezondheid.
In concreto werd de volgende verordening afgekondigd door de burgemeester:
Verordening van de burgemeester dd. 25 september 2020 tot het opleggen van
passende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken —
verplicht gebruik mondmaskers in de omgeving van alle scholen op het grondgebied
Lanaken op woensdag van 8u00 – 9u00 en van 11u45 – 12u45 en op andere
schooldagen van 8u00 – 9u00 en van 14u30 – 16u00.
Conform artikel 134§1 van de nieuwe gemeentewet dienen deze verordeningen
bekrachtigd te worden op de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad.
Op 15 september 2020 werd er reeds eerder een verordening afgekondigd inzake het
dragen van mondmaskers in de schoolomgevingen (werd bekrachtigd door de
gemeenteraad in zitting van 28 september 2020). Op vraag van de lokale politie wordt
deze verordening nu vervangen door een nieuwe verordening die het voorwerp
uitmaakt van onderhavige bekrachtiging. De vorige verordening was moeilijk te
handhaven aangezien de zone waar de mondmaskerplicht van kracht was (200 meter
vanaf iedere schoolingang) groot was en in de praktijk moeilijk af te lijnen. Daarom
wordt er nu gewerkt met één zone binnen het centrum van Lanaken gecombineerd met
kleinere zones (50 meter vanaf de ingang) in de deelgemeenten. Handhaving van de
verordening is nu gemakkelijker.
6. Vormvereisten /adviezen
n.v.t.
7. Motivering
Gelet op de uitzonderlijkheid en de hoogdringendheid kon de burgemeester niet
anders dan de betreffende verordeningen afkondigen in uitvoering van artikel 134§1
van de nieuwe gemeentewet.
8. Financiële aspecten
n.v.t.
9. Besluit
Artikel 1: De gemeenteraad gaat over tot bekrachtiging van de verordening van de
burgemeester dd. 25 september 2020 tot het opleggen van passende maatregelen om
de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken – verplicht gebruik mondmaskers

in de omgving van alle scholen op het grondgebied Lanaken op woensdag van 8u009u00 en van 11u45-12u45 en op andere schooldagen van 8u00-9u00 en van 14u3016u00 met onderstaande tekst:
Verordening van de burgemeester tot het opleggen van passende maatregelen om de
verspreiding van het COVID-19 virus te beperken — verplicht gebruik mondmaskers in de
omgeving van alle scholen op het grondgebied Lanaken op woensdag van 8u00-9u00 en van
11u45-12u45 en op andere schooldagen van 8u00-9u00 en van 14u30-16u00.
De burgemeester,
Gelet op het feit dat het gemiddelde dagelijks aantal nieuwe besmettingen en overlijdens die
verband houden met het coronavirus COVID-19 sinds enkele weken een neerwaartse trend
kende maar het aantal nieuwe besmettingen de voorbije periode opnieuw steeg;
Gelet op het feit dat een volgende besmettingsgolf tot dusver niet kan worden uitgesloten;
Overwegende dat het dragen van een mondmasker of van elk ander alternatief in stof een
belangrijke rol speelt in de strategie om de maatregelen geleidelijk aan af te bouwen;
Gelet op het feit dat het dragen van een mondmaskers dan ook wordt aanbevolen aan de
bevolking voor elke situatie waarin de regels van social distancing niet kunnen worden
nageleefd, om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan;
Gelet op het feit dat het gebruik van een mondmaskers verplicht is in bepaalde inrichtingen en
bepaalde specifieke situaties;
Gelet op het feit dat het louter gebruik van een masker echter niet volstaat en dat het steeds
gepaard moet gaan met de andere preventiemaatregelen;
Gelet op het feit dat de social distancing de belangrijkste en prioritaire preventiemaatregel blijft;
Overwegende dat 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 volgende
besmettingsgolf zoveel mogelijk te beperken;
Gelet op het ministerieel besluit van 24 juli 2020 houdende wijzigingen van het ministerieel
besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken (BS. 24 juli 2020);
Gelet op artikel 21bis van hogergenoemd ministerieel besluit dat bepaalt dat de lokale overheid
het mondmasker kan verplichten in de winkelstraten en elke private of publieke druk bezochte
plaats.
Gelet op het feit dat de burgemeester zich genoodzaakt ziet om bijkomende maatregelen te
nemen ten einde het risico op een volgende besmettingsgolf zoveel mogelijk te beperken.
Gelet op de uitzonderlijkheid en hoogdringendheid zijn bijkomende maatregelen noodzakelijk
om de openbare veiligheid en gezondheid te garanderen;
Gelet op de verordening van de burgemeester tot het opleggen van passende maatregelen om
de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken — verplicht gebruik mondmaskers op de
kinderboerderij dd.27 juli 2020, bekrachtigd door de gemeenteraad dd. 31 augustus 2020.

Gelet op de verordening van de burgemeester tot het opleggen van passende maatregelen om
de verspreiding van het COVID-19 virus te beperken - verplicht gebruik mondmaskers in de
omgeving van alle scholen op het grondgebied Lanaken tussen op woensdag van 8u00-9u00
en van 11u45-12u45 en op andere schooldagen van 8u00-9u00 en van 14u30-16u00 dd. 15
september 2020 dd. 15 september 2020.

Gelet op de noodzaak om het territoriale toepassingsgebied van hogergenoemde verordening
van de burgemeester dd. 15 september 2020 verder te verfijnen en te verduidelijken.
Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 133, lid 2 en artikel 135, §2, 5° dat stelt
dat de gemeente passende maatregelen kan nemen om rampen en plagen, zoals brand,
epidemieën en epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen
ophouden;
Gelet op artikel 134, §1 van de nieuwe gemeentewet dat stelt: "in 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."
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer in het bijzonder de artikelen
63, 285 t.e.m. 287;
BESLUIT
Artikel 1
De verordening van de burgemeester tot het opleggen van passende maatregelen om de
verspreiding van het COVID-19 virus te beperken - verplicht gebruik mondmaskers in de
omgeving van alle scholen op het grondgebied Lanaken tussen op woensdag van 8u00-9u00
en van 11u45-12u45 en op andere schooldagen van 8u00-9u00 en van 14u30-16u00 dd. 15
september 2020 wordt vanaf woensdag 30 september 2020 integraal opgeheven.
Artikel 2
Onderhavige maatregel wordt genomen in uitvoering van artikel 133, lid 2 en artikel 135, §2, 5°
van de nieuwe gemeentewet.
Met ingang van woensdag 30 september 2020 en zolang de gezondheidscrisis voortduurt is
het dragen van een mondmasker voor iedereen ouder dan 12 jaar verplicht op de volgende
publieke plaatsen:



Scholencluster centrum Lanaken cfr. de specifiëring op onderstaande kaart (gedeelte
Koning Albertlaan, Onderwijsstraat, parking Alicebourg, parking cultureel centrum,
parking Engelse Hof, gedeelte Jan Rosierlaan, kiezelparking Jan Rosierlaan). Het
begin en het einde van de zone zal op de betreffende locatie duidelijk gemaakt
worden d.m.v. het plaatsen van de nodige pictogrammen met bijhorende instructies.
De mondmaskerplicht is hierbij van kracht bij het binnentreden van de zone en dit op
woensdag van 8u00-9u00 en van 11u45-12u45 en op andere schooldagen van 8u009u00 en van 14u30-16u00.



Bij al de overige scholen op het grondgebied van de gemeente Lanaken: de
mondmaskerplicht is hierbij van kracht in de zone van 50 meter in de omtrek van élke
schoolingang van de respectievelijke scholen. De zone van 50 meter zal op de
betreffende locaties verduidelijkt worden door het plaatsen van de nodige
pictogrammen met bijhorende instructies. De mondmaskerplicht is hierbij van kracht
bij het binnentreden van de zone en dit op woensdag van 8u00-9u00 en van 11u4512u45 en op andere schooldagen van 8u00-9u00 en van 14u30-16u00.

Artikel 3
Inbreuken op de mondmaskerverplichting zoals bepaald in artikel 21bis van net Ministerieel
besluit van 24 juli houdende wijzigingen van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende
dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken worden
beteugeld met de straffen bepaald door artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de
civiele veiligheid, hetgeen stelt dat weigering of verzuim zich te gedragen naar de maatregelen
die met toepassing van artikelen 181, § 1 en 182 zijn bevolen, wordt in vredestijd gestraft met
gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden, en met geldboete van zesentwintig euro tot
vijfhonderd euro, of met één van die straffen alleen.
Artikel 4
In toepassing van artikel 19 lid 2 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan een
verzoekschrift tot nietigverklaring bij de Raad van State worden ingediend tegen deze
beslissing. Het verzoekschrift moet, gedateerd en ondertekend, vergezeld worden van het
vereiste aantal eensluidend verklaarde afschriften en van een afschrift van de bestreden
beslissing en bevat :
 het opschrift 'verzoekschrift tot nietigverklaring" als het niet eveneens een vordering
tot schorsing bevat;



de naam, hoedanigheid en woonplaats of zetel van de verzoekende partij, en in
voorkomend geval, de gekozen woonplaats;




het voorwerp van het beroep en een uiteenzetting van de feiten en de middelen;
de naam en het adres van de verwerende partij;

De termijn voor het indienen van een beroep bij de Raad van State bedraagt 60 dagen vanaf
de kennisgeving. Op hetzelfde ogenblik als zij haar verzoekschrift indient, stuurt de
verzoekende partij een kopie daarvan ter informatie aan de verwerende partij. De verzoekende
partij mag zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een advocaat.
De verzending naar de Raad van State gebeurt bij ter post aangetekende brief naar volgend
adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

Artikel 5
Dit besluit zal worden aangeplakt aan het gemeentelijke aanplakbord en worden bekend
gemaakt via de gemeentelijke online kanalen.
Daarnaast wordt dit besluit ter kennis gebracht aan de schooldirecties, de Korpschef van de
lokale politie LAMA en de waarnemend Gouverneur van de provincie Limburg.
Artikel 6
Onderhavige verordening zal op de eerstvolgende gemeenteraad ter bekrachtiging voorgelegd
worden.
Gedaan te Lanaken op 25 september 2020
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