
STAD NIEUWPOORT

BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER DD. 24 JULI 2020.

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

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; 

Gelet op het besluit van de burgemeester dd. 23 juli 2020 houdende verplichting tot het dragen van 
mondmaskers voor alle personen vanaf 12 jaar in bepaalde drukke zones; 

Overwegende dat de werkgroep ‘covid’ adviseerde bovenvermeld besluit van de burgemeester aan 
te vullen met de verplichting tot het dragen van mondmaskers voor alle personen vanaf 12 jaar vanaf 
24 juli 2020 in de kinderboerderij ‘De Lenspolder’;

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 kinderboerderij ‘de Lenspolder’, Elf Juliwijk 6A te Nieuwpoort.

Art.2. Een weigering of verzuim tegen dit besluit wordt bestraft met een gemeentelijke 
administratieve sanctie van maximum 250 euro.



Art.3. Kennis van dit besluit wordt gegeven aan de dienst preventie en veiligheid en de lokale politie 
westkust en alle andere nodige diensten.
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