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Beschrijving
Voorgeschiedenis en context
Voorgeschiedenis
Van in het begin dat Covid-19 opdook in ons land werden dringende maatregelen genomen om de
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Argumentatie
Bij Ministerieel Besluit van 10 juli 2020 werd een artikel 21bis toegevoegd aan het ministerieel besluit
van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19
te beperken. Dit artikel luidt als volgt:
“Eenieder is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een
masker of elk ander alternatief in stof in de volgende inrichtingen: 1° de winkels en de winkelcentra;
2° de bioscopen; 3° de theater-, concert- en conferentiezalen; 4° de auditoria; 5° de gebedshuizen en
bezinningsplaatsen; 6° de musea; 7° de bibliotheken; 8° de casino’s en de speelautomatenhallen;
9° de gerechtsgebouwen (voor de publiek toegankelijke delen). Wanneer het dragen van een masker
of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm
worden gebruikt.”
In de Nationale Veiligheidsraad van 23 juli 2020 werd beslist dat het dragen van mondmaskers vanaf
zaterdag 25 juli 2020 verplicht wordt in drukke winkelstraten en op andere drukke plaatsen en dat de
steden en gemeenten extra maatregelen kunnen invoeren als ze met een opflakkering te maken
krijgen;
De uitbreiding van deze bestuurlijke maatregel dient om de burgers te beschermen tegen de acute
gevaren en de verdere verspreiding van het coronavirus Covid-19, zodat deze zich opdringt en
legitimeert;
De provinciale crisiscel, onder leiding van de provinciegouverneur Cathy Berx, besluit om een aantal
strengere maatregelen te nemen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan;
De veiligheidscel van de gemeente Westerlo beslist op 26 juli 2020 om mondmaskers te verplichten
voor iedereen die komt op drukke openbare plaatsen op grondgebied van gemeente Westerlo en dit
vanaf 12 jaar;
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Juridische grond
De wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming artikel 4;
De wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, artikel 11;
De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikelen 182 en 187;
De wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, §1, 1°;
De bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet, meer bepaald artikelen 134§1 en 135§2;
Ministriëel besluit 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus Covid-19 te beperken;
Dringend verzoek van provinciegouverneur Cathy Berx.

Besluit
Artikel 1
Om redenen van handhaving van de volksgezondheid wordt besloten:
 De weekbubbel van 15 wisselende contacten maakt plaats voor een bubbel van 10 vaste
contacten voor de komende 4 weken. Deze 10 vaste contacten gelden op gezinsniveau,
niet op individuele basis. De eigen gezinsleden tellen niet mee in de lijst van tien. Er wordt
hier gesproken over privécontacten buiten het gezin, dus niet de georganiseerde contacten
via het werk; de sportclub, kinderopvang, zomerschool of jongerenkamp. Per gezin worden
voor zichzelf de namen van deze tien vaste contacten genoteerd: naam, e-mail en gsm. Dit is
belangrijk voor contactopvolging bij een eventuele besmetting.
 Respecteer ook binnen deze sociale bubbel op elk moment de afstand van 1,5 meter. Dit
verschilt van de afstandsregels met de vroegere sociale weekbubbel. Alleen met huisgenoten
hoef je de afstand niet te bewaren.
 Er wordt met aandrang geadviseerd om alle privéfeesten uit te stellen. Familiefeesten
vormen – naast ‘spontane feestjes’ in de horeca - door de vertrouwelijke omvang van de
aanwezigen één van de belangrijkste superverspreiders.
 Op het publiek domein geldt een samenscholingsverbod van meer dan 10 personen.
 Het dragen van een mondmasker geldt – naast de bestaande verplichtingen – vanaf 12 jaar
op elke drukke locatie. Zo draag je in onze gemeente sinds zaterdag 25 juli verplicht
mondmaskers in winkels, horeca, op markten en kermissen,…

Artikel 2
Overtredingen op deze politieverordening kunnen worden bestraft met politiestraffen

Artikel 3
Deze politieverordening zal worden bekendgemaakt zoals voorgeschreven in artikel 287 van het
Decreet Lokaal Bestuur en wordt onmiddellijk van kracht.
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