Provincie Oost-Vlaanderen
Arrondissement Dendermonde
Gemeente Wichelen

BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER
(art. 134 §1 en art. 135 §2 3° en 5° NGW)
De Burgemeester,
Regelgeving:
De nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988, in het bijzonder artikelen 134 en 135 die de
burgemeester de bevoegdheid geeft om passende maatregelen te nemen om rampen en plagen,
zoals brand, epidemieën en epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze
te doen ophouden en art. 133 dewelke de burgemeester toelaat uitvoering te geven aan de
hogervermelde artikelen.
Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Het ministerieel besluit van 8 mei 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart
2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken;
Motivering:
De Nationale Veiligheidsraad en de GEES (groep van experten belast met het uitwerken van de “exitstrategie”) hebben besloten dat het dragen van een mondmasker of van enig ander alternatief in stof
een belangrijke rol speelt in de strategie van geleidelijke afbouw van de maatregelen, uiteraard in
combinatie met andere belangrijke preventiemaatregelen zoals social distancing.
Om het verspreiden van het coronavirus verder te vermijden en om voor de inwoners duidelijkheid
te scheppen wanneer zij wel of niet een mondmasker horen te dragen, om zo niet alleen zichzelf
maar ook de anderen te beschermen in het openbare leven, wordt met dit besluit bepaald waar en
wanneer een mondmasker verplicht wordt gedragen in het openbaar. De federale aanbevelingen
leiden vaak tot discussie, waardoor de veiligheid op cruciale plaatsen in onze gemeente waar veel
mensen samenkomen in het gedrang komt.
BESLUIT :
Artikel 1 : Vanaf vrijdag 5 juni is het verplicht voor iedereen ouder dan 12 jaar om op grondgebied
Wichelen een mondmasker of enig ander alternatief in stof te dragen:
-

op het openbaar vervoer;
op het perron van de trein in alle treinhaltes;
in elke bushalte;
op de veerboot tussen het dorp van Schellebelle en Aard;
op het openbaar domein in een straal van 50 meter rond de scholen en op de scholen zelf,
alsook in de gemeentelijke buitenschoolse opvang;
in het Sociaal Huis;
in de bibliotheek van zodra die terug zal opengaan;

-

in de woonzorgcentra Molenkouter en Den Anker, van zodra bezoek opnieuw mogelijk is;

In de winkels en op de markten geldt een sterke aanbeveling om mondmaskers te dragen.
Art 2 : Voor kinderen jonger dan 12 jaar geldt de aanbeveling om mondmaskers te dragen, maar is er
geen verplichting.
Art. 3 : Voor het Woonzorghuis Molenkouter gelden volgende bijkomende regels:
- Identiteitscontrole en temperatuurmeting zijn verplicht bij aanvang van het bezoek. Indien
de gemeten temperatuur hoger is dan 37,5 C mag het bezoek niet doorgaan;
- Enkel bezoekers die beschikken over een attest van maximaal 14 dagen oud waarin de
huisarts attesteert dat hij of zij geen gekende symptomen van COVID-19 vertoont, worden
toegelaten tot het gebouw.
Art. 4 : Voor de scholen en de gemeentelijke buitenschoolse opvang gelden volgende bijkomende
regels:
- Bij aankomst op de scholen of de opvang wordt de temperatuur gemeten. Indien de gemeten
temperatuur hoger is dan 37,5 C zal het kind niet aan de lessen of de opvang kunnen
deelnemen;
- In uitzondering van art. 1 van dit besluit, kan het mondmasker door de leerkrachten
verwijderd worden in de klaslokalen tijdens de les indien een afstand van 1,5m kan
gegarandeerd worden.
Art. 5 : Voor het Sociaal Huis gelden volgende bijkomende regels:
- Bij aanvang van het bezoek wordt de temperatuur gemeten. Indien te de temperatuur hoger
is dan 37,5 C zal het bezoek niet mogen doorgaan;
- In uitzondering van art. 1, kunnen medewerkers van het lokaal bestuur het mondmasker
verwijderen, indien zij de social distancing maatregelen naleven en niet in contact komen
met bezoekers.
Art. 6 : Dit besluit treedt in werking op vrijdag 5 juni en blijft gelden tot het ingertrokken of
vervangen wordt. Het besluit wordt overgemaakt aan de lokale politiezone Wetteren-LaarneWichelen. Het vervangt bovendien het burgemeestersbesluit van 18 mei 2020.
Art. 7 : Onverminderd strengere straffen voorzien door andere wetten en besluiten, worden de
inbreuken op dit besluit beteugeld met politiestraffen.
Te Wichelen, op 3 juni 2020,
In opdracht,
Voor eensluidend afschrift,
De burgemeester,

Kenneth Taylor
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