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burgemeesterbesluiten GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 10 november 2020

Secretarie

1 2020_BURG_00075 Politiebesluit  inzake lokale aanvullende 
maatregelen in functie van de bestrijding van de 
Covid-19 crisis (coördinatie versie) - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Kris Declercq

Beschrijving
Regelgeving bevoegd orgaan (bijzonder)
Artikel 133 en 135§2 Nieuwe Gemeentewet

Juridische grond
Op grond van artikel 133 Nieuwe Gemeentewet is de burgemeester belast met de 
uitvoering van de wetten, de decreten, de ordonnanties, de verordeningen en de 
besluiten van de Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de 
Gemeenschapscommissies, de provincieraad en de bestendige deputatie van de 
provincieraad, tenzij zulks uitdrukkelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen 
of aan de gemeenteraad is opgedragen.

Op grond van artikel 135§2 Nieuwe Gemeentewet hebben de gemeenten ook tot taak in 
het voorzien ten behoeve van de inwoners in een goede politie, met name meer specifiek 
135 §2, 5° Nieuwe Gemeentewet tot 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.

Overeenkomstig artikel 133, 2de alinea en artikel 135 §2, 5° van de Nieuwe 
Gemeentewet beschikt de burgemeester over uitvoerende politiebevoegdheden en kan de 
burgemeester politiebesluiten maken.  

Gelet eveneens op artikelen 182 en 187 van de Wet van 15 mei 2007 betreffende de 
civiele veiligheid.

Bijlagen
1. Kernwinkelgebied volgens kernplan (versie 10-11)

Voorgeschiedenis
Op heden heerst een epidemie waarbij de federale overheid zich genoodzaakt zag de 
nodige maatregelen te nemen om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan. 

Dit resulteerde onder meer in het MB van 28 oktober 2020, gewijzigd door het MB van 1 
november 2020.
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Strikte naleving van de bepalingen van het besluit is noodzakelijk, zoniet komt de 
volksgezondheid ernstig in het gevaar.

Context en argumentatie
Gelet op het politiebesluit van de gouverneur van 29 oktober 2020 houdende de plicht tot 
het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de 
provincie West-Vlaanderen.

Gelet op de heropflakkering van de Covid-19 epidemie op het grondgebied was het 
aangewezen om aanvullende lokale maatregelen te nemen zoals toegestaan door de 
federale regering  zodat verdere risico’s kunnen beperkt worden en de verspreiding kan 
tegengegaan worden. Zo besliste de burgemeester tot een mondmaskerplicht in het 
kernwinkelgebied, alsook op de speelpleinen en sportterreinen. Voor de 
schoolomgevingen dringt een maatregel zich ook op. De moeilijkheden inzake het 
bewaren van de nodige social distance in deze zones noodzaken om verdere 
beschermingsmaatregelen te nemen.

De besmettingscijfers op grondgebied Roeselare en in de omliggende regio blijven 
immers alarmerend hoog waarbij waakzaamheid noodzakelijk blijft.

Het is derhalve noodzakelijk dat de visie en betrachting van het ministerieel besluit zo 
sterk als mogelijk kan opgevolgd worden. Aanvullende regels  waren en blijven daartoe 
essentieel. Zo zorgt een gerichte mondmaskerplicht ervoor dat besmettingsrisico’s 
beperkt worden en dat de handhaving van social distancing ook kan gewaarborgd worden 
op plaatsen en momenten waar dit anders niet evident is.

Overwegende dat het dragen van een mondmasker of van elk ander alternatief in stof 
een belangrijke rol speelt in de strategie om de maatregelen geleidelijk aan af te 
bouwen; dat het dragen van mondmaskers dan ook wordt aanbevolen aan de bevolking 
voor elke situatie waarin de regels van social distancing niet kunnen worden nageleefd, 
om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan; dat het louter gebruik van een 
mondmasker echter niet volstaat en dat het steeds gepaard moet gaan met de andere 
preventiemaatregelen; dat de social distancing de belangrijkste en prioritaire 
preventiemaatregel blijft;

Gelet op het feit dat transparantie en duidelijkheid naar de bevolking van het grootste 
belang is worden de eerdere maatregelen gecoördineerd in huidig besluit zodat er 
duidelijke instructies gelden in de strijd tegen het Covid-19-virus.

De eerdere politiebesluiten worden dan ook opgeheven, met name

 Het politiebesluit van de burgemeester van 20 juli 2020 houdende de plicht op alle 
markten die georganiseerd worden op het grondgebied Roeselare, zowel in open 
lucht als overdekt, zowel op openbaar domein als op privaat domein en 
onafhankelijk van het type goederen dat wordt aangeboden.

 Het politiebesluit van de burgemeester van 29 juli 2020 inzake lokale aanvullende 
maatregelen in functie van de bestrijding van de Covid-19 crisis waarbij het ten 
allen tijde verplicht werd gesteld om een mondmasker ( mond- en 
neusbescherming ) of elk ander alternatief  in stof   bij zich te hebben.

 het politiebesluit van de burgemeester van 21 augustus 2020 houdende de plicht 
tot mondmaskerdracht in het kernwinkelgebied.

 het politiebesluit van de burgemeester van 28 oktober 2020 houdende de plicht 
tot mondmaskerdracht op alle openbare speelpleinen en nog toegankelijke 
sportterreinen.
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Tegelijk wordt een gelijkaardige maatregel ingevoerd voor de schoolomgevingen.

Bovendien wordt een duidelijk kader opgegeven binnen hetwelk enerzijds stages en 
activiteiten binnen de culturele sector ( zoals gedefinieerd in art 8 § 1 lid 2, 7° van het 
MB van 28 oktober 2020, gewijzigd door het MB van 1 november 2020 ) respectievelijk 
sportactiviteiten, stages en kampen ( zoals gedefinieerd in art 8 § 1 lid 2,  8° van het MB 
van 28 oktober 2020, gewijzigd door het MB van 1 november 2020  ) kunnen doorgaan 
in Roeselare voor kinderen tot en met 12 jaar en de manier waarop deze dienen 
georganiseerd te worden, anderzijds de wijze waarop evenementen dienen aangevraagd 
te worden en de aanwezigheidslijsten worden bijgehouden.

Gelet op de hoogdringendheid kan niet gewacht worden op een volgende gemeenteraad 
om deze maatregelen te nemen.

Financiële en beleidsinformatie
Financiële informatie
Er zijn geen financiële gevolgen aan dit besluit voor de Stad.

Besluit
Artikel 1
Mondmasker op zak

Op het hele openbaar domein en op alle publiek toegankelijke plaatsen van de stad 
Roeselare is het ten allen tijde verplicht een mondmasker (mond- en neusbescherming) 
of elk ander alternatief in stof bij zich te hebben

Artikel 2
Mondmaskerdracht

Het dragen van een mondmasker (mond- en neusbescherming ) of elk ander alternatief 
in stof is verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar:

 In het kernwinkelgebied van de stad Roeselare, zoals aangeduid op onderstaande 
kaart , de recyclageparken en de trax-site.

 Op alle markten die georganiseerd worden op het grondgebied Roeselare, zowel in 
open lucht als overdekt, zowel op openbaar domein als op privaat domein en 
onafhankelijk van het type goederen dat wordt aangeboden.

 Op alle openbare speelpleinen en nog toegankelijke sportterreinen.
 In de omgeving van elke instelling die onderwijs aanbiedt (kleuteronderwijs, lager 

onderwijs, middelbaar onderwijs, hoger onderwijs, volwassenenonderwijs, 
deeltijds kunstonderwijs).
Met omgeving wordt bedoeld: een perimeter van 50 meter, te rekenen vanaf de 
schoolpoort.
 Deze plicht geldt gedurende volgende specifieke uren: telkens een periode van 
een half uur voor en een half uur na de opening of sluiting van de school.

Het dragen van een mondmasker (neus- en mondbescherming) of elk ander alternatief in 
stof is niet verplicht in voormelde zones :
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 Voor personen die middels medisch attest kunnen aantonen dat zij geen mond- en 
neusbescherming of elk ander alternatief in stof kunnen dragen.

 Voor inzittenden en bestuurders van gemotoriseerde voertuigen met uitzondering 
van elektrische fietsen en elektrische steps.

 Voor beoefenaars van fysiek belastende professionele activiteiten gedurende de 
uitoefening van die activiteit (vuilnisophalers, aannemers van werken).

 Voor beoefenaars van een sportactiviteit. 

Artikel 3
Organisatie van activiteiten, stages, kampen voor kinderen tot en met 12 jaar

Voorafgaande aanvraag: Alle indoor georganiseerde activiteiten in de vrijetijdssfeer voor 
kinderen t.e.m. 12 jaar die op basis van de geldende federale regelgeving mogen en 
kunnen plaats vinden, dienen voorafgaand de toelating te bekomen van het 
stadsbestuur. Deze voorafgaande toelating is vereist voor eender welke organisator en 
voor zowel regelmatig terugkerende activiteiten als voor eerder éénmalige activiteiten 
zoals kampen of stages, en dat ongeacht de sector waarbinnen of de doelstelling 
waarvoor ze georganiseerd worden (sport, cultuur, educatie, ….). 

Procedure: De toelating dient tijdig te worden aangevraagd via het vrijetijdspunt, dat 
gemandateerd is de aanvragen na onderzoek goed te keuren. De eventuele toelating 
wordt via mail vanuit het vrijetijdspunt aan de aanvrager bezorgd. 

Toelating: Een toelating gebeurt steeds onder voorwaarde van het zeer nauwgezet 
naleven van alle coronaregels van toepassing in het algemeen én op de georganiseerde 
activiteit in het bijzonder, zoals opgenomen in de toepasselijke federale, Vlaamse, 
provinciale of stedelijke regelgeving en protocollen. De toelating komt automatisch te 
vervallen van zodra er nieuwe of gewijzigde regels zouden uitgevaardigd worden 
waardoor dergelijke activiteiten niet meer mogen of kunnen plaats vinden. Tevens wordt 
gewezen op de verantwoordelijkheid van de organisator, en het feit dat het naleven van 
de regels ten allen tijde kan gecontroleerd en in voorkomend geval kan gesanctioneerd 
worden door politionele diensten, bevoegde inspectiediensten of daartoe gemachtigde 
medewerkers van Stad of OCMW.

Artikel 4
Organisatie van evenementen

Voorafgaande aanvraag: Alle evenementen, ongeacht het aantal deelnemers, moeten 
tijdig aangevraagd worden bij het stadsbestuur.

Onder evenement wordt verstaan:

Een vooraf geplande gebeurtenis met een vrij uniek karakter, publiek toegankelijk, met 
al dan niet betalende bezoekers en/of deelnemers en georganiseerd op het openbaar of 
privaat domein.

Procedure: De toelating tot organisatie van een evenement dient tijdig te worden 
aangevraagd via het evenementenloket. Dit gebeurt via een ingevuld CERM-formulier. De 
eventuele toelating wordt afgeleverd door de burgemeester.

Toelating: 
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 Een toelating gebeurt steeds onder voorwaarde van het zeer nauwgezet naleven 
van alle coronaregels van toepassing in het algemeen én op de georganiseerde 
activiteit in het bijzonder, zoals opgenomen in de toepasselijke federale, Vlaamse, 
provinciale of stedelijke regelgeving en protocollen. De toelating komt 
automatisch te vervallen van zodra er nieuwe of gewijzigde regels zouden 
uitgevaardigd worden waardoor dergelijke activiteiten niet meer mogen of kunnen 
plaats vinden. Tevens wordt gewezen op de verantwoordelijkheid van de 
organisator, en het feit dat het naleven van de regels ten allen tijde kan 
gecontroleerd en in voorkomend geval kan gesanctioneerd worden door politionele 
diensten, bevoegde inspectiediensten of daartoe gemachtigde medewerkers van 
Stad of OCMW.

 Het bekomen van een toelating ontslaat de organisator niet van,  In voorkomend 
geval, het aanvragen van de noodzakelijke vergunningen, die zowel bij 
evenementen, activiteiten of private initiatieven noodzakelijk kunnen zijn 
(milieuvergunning voor versterkt geluid, Inname openbaar domein, tijdelijk 
verkeersreglement, publiciteit en tombola,….

Artikel 5
Registratieplicht van aanwezigheden op evenementen, georganiseerde 
activiteiten en private initiatieven

Voor organisatoren van evenementen, georganiseerde activiteiten en private initiatieven, 
inzoverre toegestaan,   geldt in het kader van het ondersteunen van de contact- en 
bronopsporing een registratieplicht van aanwezigheden, via het bijhouden van een 
aanwezigheidslijst gedurende veertien dagen.

Onder georganiseerde activiteiten wordt verstaan : een vooraf geplande gebeurtenis of 
een doorlopend gebeuren met een eerder routinematig en repetitief karakter, binnen het 
kader van een reguliere en regelmatige werking opgezet door een georganiseerd verband 
(zijnde door een vereniging, club, bedrijf, school, overheid, geloofsgemeenschap, …), en 
die publiek toegankelijk of semi-publiek toegankelijk (= enkel voor leden of select 
publiek) is naar gelang het doel en de aard van de gebeurtenis.

Onder private initiatieven wordt verstaan :  een vooraf geplande gebeurtenis zonder vrije 
toegang (= niet publiek toegankelijk), die plaats vindt op nominatieve uitnodiging en 
gericht is op de familiale -, vrienden- of professionele kring, meestal op privaat domein 
maar uitzonderlijk ook (deels) op openbaar domein. Er bestaat een persoonlijke en/of 
professionele band tussen de organisator(en) en de aanwezigen.

Voormelde registratieplicht geldt niet voor : 

1. Evenementen of georganiseerde activiteiten waar registratie van toeschouwers 
feitelijk onmogelijk is, zoals bv. in geval van toeschouwers op het openbaar 
domein bij wielerwedstrijden

2. Private ontmoetingen in de louter familiale of sociale sfeer die plaats vinden in de 
private woning van de organisator.

Artikel 6
Inbreuken op dit besluit worden overeenkomstig art. 26 van het ministerieel besluit van 
28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus Covid-19 te beperken, zoals gewijzigd bij ministeriële besluiten van 23 
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oktober 2020 en eventuele latere wijzigingen, beteugeld met de straffen bepaald door 
artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

De lokale politie en de gemeentelijke / stadsdiensten (en desgevallend de federale 
politie) zijn belast met het toezicht op de naleving van dit besluit.

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60) dagen na 
ontvangst, een verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het ondertekende verzoekschrift kan per 
aangetekende zending aan de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040

Brussel worden gericht of elektronisch via http://eproadmin.raadvst-consetat.be .

Artikel 7
Dit besluit  geldt vanaf  10 november 2020 tot deze wordt ingetrokken met een 
opvolgend besluit of totdat hogere rechtsnormen deze materie dwingend anders 
reglementeren.

Artikel 8
Dit besluit wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de gemeenteraad op de eerstvolgende 
zitting.

Afschrift van onderhavig besluit zal voor kennisgeving worden overgemaakt aan:

- de Griffie van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk

- de Griffie van de Politierechtbank te Kortrijk.

- de politie van Roeselare

- toezichthoudende overheid

- NCCN crisiscentrum

Aldus gedaan in zitting van 10 november 2020

Namens de burgemeesterbesluiten

Geert Sintobin
Algemeen directeur

Kris Declercq
Burgemeester

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

http://eproadmin.raadvst-consetat.be
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Krachtens art. 126 van de nieuwe gemeentewet
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