
Politieverordening
tôt verplichting van het dragen van een masker op bepaalde plaatsen op 

het gemeentelijke grondgebied om redenen van volksgezondheid tijdens de 
coronavirus-Covid-19-pandemie

De burgemeester,

Gelet op artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet die bepaalt dat de 
gemeenten tô t taak hebben om ten behoeve van de inwoners te voorzien in 
een goede politie, met name de veiligheid en de rust op openbare wegen en 
plaatsen en in openbare gebouwen; en met name het nemen van passende 
maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën en epizootieën 
te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden

Gelet op artikel 134 van diezelfde wet die, in geval van nood, die regelgevende 
bevoegdheid van de politie aan de burgemeester toevertrouwt wanneer de 
minste vertraging gevaar of schade zou kunnen veroorzaken voor de inwoners

Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties ;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging 
van de federale fase betreffende de coôrdinatie en het beheer van de crisis 
coronavirus COVID-19 ;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken, 
zoals gewijzigd door de ministeriële besluiten van 24 maart, 3, 17 en 30 april 
2020;

Gelet op artikel 11 van het algemeen politiereglement dat bepaalt dat elke 
persoon die zich in de openbare ruimte, zoals gedefinieerd in artikel 1, bevindt 
of op een plaats die voor het publiek toegankelijk is, moet zich onmiddellijk 
schikken naar de bevelen of verzoeken van de politie of van gemachtigde 
ambtenaren; dat deze politieverordening in dat kader een dwingend karakter 
heeft ;

Gelet op de verordening tô t verplichting van het dragen van een masker op 
bepaalde plaatsen op het gemeentelijke grondgebied om redenen van 
volksgezondheid tijdens de coronavirus-Covid-19-pandemie aangenomen 
door de Burgemeester op 11 mei 2020 ;



Overwegende dat de Nationale Veiligheidsraad op 13 mei 2020 besloten heeft 
om fase 2 van de afbouw van de inperkingsmaatregelen te starten vanaf 18 
mei 2020 ; dat er verwacht wordt dat de markten weer georganiseerd kunnen 
worden ; Overwegende dat het dragen van een masker of bescherming die de 
neus en de mond bedekt verplicht is voor de handelaars en hun personeel en 
sterk wordt aanbevolen voor klanten ;

Overwegende dat het op de markten van Stokkel en Sinte-Aleidis moeilijk zal 
zijn om de regels van social distancing strikt na te leven ; dat het risico van 
besmetting en verspreiding van het virus wordt geaccentueerd door de hoge 
bevolkingsdichtheid die de genoemde markten bezoekt ;

Overwegende dat de politieverordening tô t verplichting van het dragen van 
een masker op bepaalde plaatsen op het gemeentelijke grondgebied om 
redenen van volksgezondheid tijdens de coronavirus-Covid-19-pandemie, 
zoals aangenomen door de Burgemeester op 10 mei 2020, dient aangepast te 
worden om de perimeter van de markten van Stokkel en Sinte-Aleidis te 
integreren ;

BESLUIT
1. de verordening tô t verplichting van het dragen van een masker op 

bepaalde plaatsen op het gemeentelijke grondgebied om redenen van 
volksgezondheid tijdens de coronavirus-Covid-19-pandemie 
aangenomen door de Burgemeester op 11 mei 2020, als volgt te 
wijzigen :

Een artikel 2bis wordt toegevoegd :
De in artikel 2 bedoelde verplichting geldt ook voor de markten van Stokkel en 
Sinte-Aleidis tijdens de duur ervan.

Voormalig artikel 7 :
Deze ordonnantie treedt onmiddellijk in werking.

Nieuw artikel 7 :
Deze politieverordening, zoals goedgekeurd door de Burgemeester op 11 mei 
2020, is op 11 mei 2020 in werking getreden.

De wijzigingen van deze politieverordening treden onmiddellijk in werking.

2. de gecoôrdineerde versie van bovengenoemde politieverordening als 
volgt vast te stellen :

Artikel 1

In de openbare ruimte en op plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek, 
met inbegrip van privéplaatsen zoals handelszaken, blijft de naleving van de



zogenaamde sociale afstandsregels, met name het houden van een afstand 
van minstens 1,5 m tussen elke persoon, verplicht.

Artikel 2

Onverminderd artikel 1 is het dragen van een masker dat de neus en de mond 
bedekt verplicht in de hieronder bedoelde straten en plaatsen en in de 
handelszaken die zich er bevinden :

• Stokkelwijk

- Dumonplein tussen nr. 2 en 24 en tussen nr. 5 en 25 (gans het 
plein)

- Van Dumonplein 2 tô t Herendal 4
- Van Herendal 7 tô t Dumonplein 6
- Van Kerkstraat 87 tô t Dumonplein 24
- Van Kerkstraat 76 tô t Kerkstraat 122
- Van Kerkstraat 122 tô t de Hinnisdaellaan 20
- Van de Hinnisdaellaan 45 tô t Kerkstraat 144
- Van Kerkstraat 144 tô t Kerkstraat 170
- Van Kerkstraat 185 tô t Dumonplein 25
- Van Dumonplein 5 tô t Baron d'Huartlaan 2
- Van Baron d'Huartlaan 1 tô t Dumonplein 3
- Van Dumonplein 3 tô t Orbanlaan 239
- Van Orbanlaan 246 tôt Dumonplein 2

• Sinte-Aleidiswijk

- Sinte-Aleidisvoorplein tussen nr. 2 en 52 en tussen nr. 5 en 53
- Van van der Meerschenlaan 103 tô t Sinte-Aleidisvoorplein 5
- Van van der Meerschenlaan 96 tô t Sinte-Aleidisvoorplein 2
- Van Sinte-Aleidislaan 49 tô t Sinte-Aleidisvoorplein 8
- Van Sinte-Aleidislaan 44 tô t Sinte-Aleidisvoorplein 18
- Van J. Ruttenlaan 11 tô t Sinte-Aleidisvoorplein 44
- Van J. Ruttenlaan 12 tô t Sinte-Aleidisvoorplein 48
- Van van der Meerschenlaan 160 tô t Sinte-Aleidisvoorplein 52
- Van van der Meerschenlaan 159 tôt Sinte-Aleidisvoorplein 53
- Van J. Ruttenlaan 16 tô t Sinte-Aleidisvoorplein 49
- Van J. Ruttenlaan 17 tô t Sinte-Aleidisvoorplein 45A



Deze verplichting is van toepassing van maandag tô t en met zaterdag van 8 uur 
tô t 19 uur voor iedereen van 12 jaar en ouder.

Artikel 2 bis

De in artikel 2 bedoelde verplichting geldt ook voor de markten van Stokkel en 
Sinte-Aleidis tijdens de duur ervan.

Artikel 3

De dienst Wegennet zal ervoor zorgen dat op elk van de in artikel 2 genoemde 
plaatsen een bord wordt geplaatst dat de personen die zich er bevinden 
waarschuwt voor de verplichting om een masker te dragen.

De diensten Preventie en Middenstand zijn samen verantwoordelijk voor de 
bewustmaking van de bevolking van het gebaar voor de wederzijdse 
bescherming van de gezondheid door het verplicht dragen van maskers en de 
middelen om die maskers correct te dragen.

Artikel 4

Onder "masker" verstaat men elke voorziening of stuk stof dat de neus en de 
mond van een persoon volledig bedekt.

Artikel 5

Elke inbreuk op de verplichting bedoeld in artikel 1 van deze ordonnance 
wordt gesanctioneerd overeenkomstig de Politieverordening betreffende de 
invoering van gemeentelijke administratieve sancties in toepassing van het 
Koninklijk besluit nr. 1 van 6 april 2020 betreffende de bestrijding van de niet- 
naleving van de dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus COVID-19 te beperken door de invoering van gemeentelijke 
administratieve sancties, onverminderd elke andere wettelijke bepaling die 
hoger is dan deze ordonnantie en die de genoemde verplichting zou 
sanctioneren.

Artikel 6

Elke inbreuk op een van de verplichtingen van artikel 2 van dit besluit kan 
worden bestraft met een administratieve boete van maximaal 250 euro, 
overeenkomstig artikel 11 van het Algemeen Politiereglement.
De sancties zijn van toepassing vanaf 01.06.2020.

Artikel 7



Deze politieverordening, zoals goedgekeurd door de Gemeenteraad op 11 
mei 2020, is op 11 mei 2020 in werking getreden.

De wijzigingen van deze politieverordening treden onmiddellijk in werking.

Deze verordening wordt vandaag aangeplakt op de aankondigingsborden van 
de gemeente.

Een beroep tô t nietigverklaring en een eventuele vordering tô t schorsing 
kunnen bij verzoekschrift worden ingediend bij de Raad van State 
(Wetenschapsstraat 33 in 1040 Brussel) binnen een termijn van 60 dagen vanaf 
vandaag.

Sint-Pieters-Woluwe, 14 mei 2020

Artikel 8

Artikel 9

Benoît Cerexhi 
Burgemeester


