
STAD NIEUWPOORT

BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER DD. 23 JULI 2020.

1. BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER BEVEL TOT VERPLICHTING VAN HET DRAGEN VAN 
MONDMASKERS IN HET KADER VAN COVID-19. 

De Burgemeester, 
 

Gelet op artikel 135 van de nieuwe gemeentewet paragraaf 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; 

Gelet op art. 286 van het decreet lokaal bestuur;

Gelet op de wet dd. 24 juni 2013 (en latere wijzigingen) betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties;

Gelet op het Ministerieel besluit van 23 maart 2020 en latere wijzigingen, houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;

Gelet op de beslissingen van de Nationale veiligheidsraad dd. 23 juli 2020 waarbij mondmaskers 
verplicht worden op markten vanaf zaterdag 25 juli 2020 en waarbij de burgemeesters de 
bevoegdheid krijgen om mondmaskers te verplichten in de winkelstraten; 

Overwegende dat de werkgroep ‘covid’ adviseerde om het dragen van mondmaskers te verplichten 
voor alle personen vanaf 12 jaar vanaf 24 juli 2020 in de volgende zones in Nieuwpoort Bad:

Zeedijk tussen Loodswezenplein en Kinderlaan;

Zijstraten tussen Albert I laan en Zeedijk;

Dienstweg Havengeul tussen Elisalaan en Lombardsijdestraat;

Albert I laan tussen Hendrikaplein en Vlaanderenstraat;

Hendrikaplein;

Lombardsijdestraat;

Overwegende dat de werkgroep ‘covid’ adviseerde om het dragen van mondmaskers voor alle 
personen vanaf 12 jaar reeds te verplichten vanaf vrijdag 24 juli 2020 op de wekelijkse vrijdagsmarkt, 
de wachtrijen aan de ingangen van wekelijkse markt en de straten vanaf tramhalte tot aan wekelijkse 
markt (Oostendestraat en Marktstraat);

Overwegende dat dit besluit ingaat vanaf 24 juli 2020;

BESLUIT : 

Art.1. Het dragen van mondmaskers te verplichten voor alle personen vanaf 12 jaar vanaf 24 juli 
2020 in de volgende zone in Nieuwpoort Bad:

Zeedijk tussen Loodswezenplein en Kinderlaan;

Zijstraten tussen Albert I laan en Zeedijk;

Dienstweg Havengeul tussen Elisalaan en Lombardsijdestraat (volledig);

Albert I laan tussen Hendrikaplein en Vlaanderenstraat;

Hendrikaplein;

Lombardsijdestraat.

Art.2. Het dragen van mondmaskers te verplichten voor alle personen vanaf 12 jaar vanaf 24 juli 
2020 tijdens de wekelijkse vrijdagsmarkt in volgende straten en straatgedeelten:

Zone wekelijkse markt;



Wachtrijen ter hoogte ingangen van de wekelijkse vrijdagsmarkt;

Straten vanaf de tramhalte tot aan de wekelijkse vrijdagsmarkt (Oostendestraat en 
Marktstraat).

Art.3. Een weigering of verzuim tegen dit besluit wordt bestraft met een gemeentelijke 
administratieve sanctie van maximum 250 euro.

Art.4. Kennis van dit besluit wordt gegeven aan de dienst preventie en veiligheid en de lokale politie 
westkust en alle andere nodige diensten.

De Algemeen Directeur
Benoit Willaert

De Burgemeester
Geert Vanden Broucke

Nieuwpoort, 23 juli 2020
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