PROVINCIE VLAAMS-BRABANT - ARRONDISSEMENT LEUVEN - GEMEENTE KORTENBERG

POLITIEBESLUIT van de BURGEMEESTER
ZITTING VAN 2 DECEMBER 2020
Alexandra Thienpont, burgemeester

1. Besluit van de burgemeester m.b.t. het verplicht dragen van een mondmasker om verspreiding van
het coronavirus Covid-19 te beperken
Gelet op het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
Gelet op de artikelen 133 §2, 134 §1 en 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verdere
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, en latere wijzigingen;
Overwegende dat het tot de taak van de gemeente behoort om te voorzien, ten behoeve van de
inwoners, in een goede politie, met name onder andere over de gezondheid en veiligheid op de
openbare wegen en in openbare gebouwen;
Overwegende dat het derhalve tot de taak en bevoegdheid van de gemeente behoort om passende
maatregelen te nemen om epidemieën, zoals de ernstige dreiging die het COVID-19-virus met zich
meebrengt, te voorkomen. De gemeenteoverheden kunnen dan ook op grond van deze algemene
politiebevoegdheid maatregelen nemen om de openbare orde in de ruimste zin van het woord binnen
de gemeente te verzekeren;
Overwegende dat op grond van de artikelen 133 en 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet de
burgemeester bevoegd is voor de vrijwaring van de openbare orde (zijnde rust, veiligheid en
gezondheid) op openbare en publieke toegankelijk plaatsen;
Gelet op het besluit nr.4 van de burgemeester van 31 juli 2020 m.b.t. het verplicht dragen van een
mondmasker op bepaalde private of publieke druk bezochte plaatsen;
Overwegende dat de lokale overheid conform artikel 25, 6° van bovenvermeld ministerieel besluit –
gewijzigde versie van 28 november 2020 - bevoegd is te bepalen welke de private en druk bezochte
plaatsen zijn in Kortenberg en op deze plaatsen de verplichting kan opleggen een mondmasker te
dragen, en deze kan afbakenen met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de
verplichting van toepassing is;
Overwegende dat het noodzakelijk en toegelaten is, gezien de evolutie van het aantal besmettingen,
om – onverminderd eventueel andersluidende bepaling voorzien door een protocol en/of de bepalingen
van bovenvermeld ministerieel besluit van 28 oktober 2020 en de latere wijzigingen – specifiek het
dragen van een mondmasker te verplichten aan de schoolomgevingen, aan bepaalde
vrijetijdsinfrastructuren, in winkelstraten en op bepaalde locaties in Kortenberg volgens vastgestelde
modaliteiten;
Gelet op het besluit nr.4 van de burgemeester van 31 juli 2020 houdende het verplicht dragen van een
mondmasker op bepaalde private of publieke druk bezochte plaatsen en het besluit nr.1 van de
burgemeester van 26 oktober 2020 houdende het verplicht dragen van een mondmasker aan de
schoolomgevingen, winkelstraten en de vrijetijdsinfrastructuren;
Overwegende dat beide voormelde burgemeestersbesluiten worden opgeheven en worden vervangen
door deze beslissing gezien een update zich aandringt en er een aantal uitzonderingen dienen
toegestaan te worden;
Overwegende dat het aangewezen is om deze maatregel te laten ingaan vanaf bekendmaking en te
handhaven gedurende de periode van de federale fase in het kader van de maatregelen om verspreiding
van het coronavirus Covid-19 te beperken, tenzij er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen die een
aanpassing van deze beslissing rechtvaardigen;
Overwegende dat deze burgemeestersbesluiten worden genomen om de veiligheid en gezondheid van
de bevolking te garanderen;
Gelet op het burgemeestersbesluit nr.1 van 17 juli 2020 houdende het verplicht dragen van een
mondmasker op de reglementaire ambulante handel – de wekelijkse markt;
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Overwegende dat de verplichting voor het dragen van een masker op alle markten wordt opgelegd bij
besluit van de provinciegouverneur op 4 november 2020 en het burgemeestersbesluit bijgevolg kan
opgeheven worden;
Overwegende dat deze beslissing ter bekrachtiging zal worden voorgelegd op de eerstvolgende
gemeenteraad;
Besluit:
Artikel 1: Het besluit nr.4 van de burgemeester van 31 juli 2020 houdende het verplicht dragen van
een mondmasker op bepaalde private of publieke druk bezochte plaatsen, het besluit nr.1 van de
burgemeester van 26 oktober 2020 houdende het verplicht dragen van een mondmasker aan de
schoolomgevingen, winkelstraten en de vrijetijdsinfrastructuren, en het besluit nr.1 van de
burgemeester van 17 juli 2020 houdende het verplicht dragen van een mondmasker op de
reglementaire ambulante handel – de wekelijkse markt, worden opgeheven.
Artikel 2: Onverminderd eventueel andersluidende bepaling voorzien door een protocol of de
bepalingen van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 en latere wijzigingen, beslist de
burgemeester vanaf heden de verplichting op te leggen een mondmasker te dragen (tijdens de
aangegeven tijdsperiodes):
De Regenboog (Kortenberg):

Kloosterstraat, St-Amandstraat: volledig
Beekstraat en Brouwerijstraat: allebei tussen Kloosterstraat en StAmandstraat
GO Hertog Jan (Kortenberg): Kapellestraat en Kerkhoflaan ter hoogte van de parkingen en de
school
De Klimop (Erps-Kwerps):
Kwerpsebaan en Oude Baan ter hoogte van de 3 ingangen van de
school
VBS Mater Dei (Erps-Kwerps): Engerstraat ter hoogte van de school, Dekenijstraat, Zavelstraat vanaf
kruispunt met de Kwerpsebaan
De Negensprong (Everberg): Annonciadenstraat, vanaf het Gemeenteplein tot aan het kruispunt met
de Wolvestraat
De Boemerang (Meerbeek):
Alfons Dewitstraat ter hoogte van de parking en de school
Dorpsstraat ter hoogte van de school

DKO (Kortenberg):

Maandag tot vrijdag:
Maandag tot vrijdag, uitgez. Woensdag:
Woensdag:

van 8u tot 9u30
van 15u00 tot 16u30
van 11u30 tot 13u

Parking Berkenhof
Woensdag:
Zaterdag

van 12u30 tot 16u30
van 8u30 tot 12u30

Deze maatregel is niet van toepassing tijdens de schoolvakanties.
Artikel 3: Onverminderd eventueel andersluidende bepaling voorzien door een protocol of de
bepalingen van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 en latere wijzigingen, beslist de
burgemeester vanaf heden de verplichting op te leggen een mondmasker te dragen (tijdens de
aangegeven tijdsperiodes):
Parking GC Colomba: Alle dagen
Speeltuin + skatepark achter GC Colomba: Alle dagen
Leuvensesteenweg:

van 8u tot 23u
van 8u tot 22u

vanaf het kruispunt met de Stationsstraat en de Karterstraat tot aan het
kruispunt met de Hoogveldstraat en de Hofstraat.
Alle dagen
van 8u tot 23u.
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Artikel 4: Onverminderd eventueel andersluidende bepaling voorzien door een protocol of de
bepalingen van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 en latere wijzigingen, beslist de
burgemeester vanaf heden de verplichting op te leggen een mondmasker te dragen:
- op elke locatie op het openbaar domein waar én wanneer personen elkaar kruisen, ongeacht de
onderlinge afstand. De opsomming hiervan is niet-limitatief: zebrapaden, voetpaden, verkeerslichten,
bushaltes, …;
- in alle wachtrijen zowel aan handels- en horecazaken als aan elke andere inrichting, zowel op privaat
als op openbaar domein;
- in de wachtruimten en publieke gedeelten van alle medische en paramedische inrichtingen,
- ten allen tijde voor bezoekers in rustoorden en serviceflats;
- ten allen tijde voor bezoekers in kinderdagverblijven;
- op parkings van handelszaken.
Artikel 5: De maatregelen vermeld in de artikelen 2, 3 en 4 van deze beslissing gelden niet:
- voor een inzittende of bestuurder van andere gemotoriseerde voertuigen waar mogelijk met gesloten
ramen (auto, moto, …), met uitzondering van elektrische fietsen, speedelecs en elektrische steps,
waarbij het dragen van een mondmasker wél verplicht is;
- voor een beoefenaar van fysiek belastende professionele activiteit gedurende de uitoefening van die
activiteit (vuilnisophalers, aannemers van werken), niettemin dienen zij zich steeds te gedragen naar
alle richtlijnen en regels die specifiek op hen van toepassing zijn;
- voor een beoefenaar van een sportactiviteit, wanneer het duidelijk is dat je een sportieve activiteit
aan het uitoefenen bent (sportkledij, in clubverband, ...);
- wanneer ter plaatse voedsel of drank genuttigd wordt, mits de veiligheidsafstand van 1,5 meter van
andere personen gegarandeerd is.
Artikel 6: De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondneusmasker, een alternatief in stof of
een gelaatsscherm te dragen omwille van medische redenen, gestaafd door een medisch attest, moeten
niet voldoen aan de bepalingen van de artikelen 2, 3 en 4 van dit besluit.
Artikel 7: Aan de Uitvoeringsdiensten wordt opdracht gegeven om de omgevingen bedoeld in de
artikelen 2, 3 en 4 van deze beslissing – waar mogelijk - af te bakenen met een aanplakking die de
tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is.
Artikel 8: De maatregel vermeld in de artikelen 2, 3 en 4 van deze beslissing blijven van kracht vanaf
bekendmaking en gedurende de periode van de federale fase in het kader van de maatregelen om
verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken, tenzij er zich nieuwe ontwikkelingen
voordoen die een aanpassing van deze beslissing rechtvaardigen.
Artikel 9: De politie is belast met het toezicht op de naleving van dit besluit.
Artikel 10: Dit besluit zal ter bekrachtiging worden voorgelegd op de eerstvolgende gemeenteraad.
508.13
- 1 IO
- 1 toezichters Colomba
- 1 gemeenschapswachten
- 1 schooldirecties
- 1 UD
- 1 dienst onderwijs
- 1 dienst vrije tijd
- 1 politie
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- 1 gemeente Herent
- 1 provincie Vlaams-Brabant
- 1 dienst communicatie
- 1 diensten onthaal en balies
- 1 schepencollege

Namens de burgemeester
De algemeen directeur
(g) L. CEUPPENS

De burgemeester
(g) A. THIENPONT

Voor eensluidend uittreksel afgeleverd op 2 december 2020.
Op bevel,
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