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besluit van 30 juli 2020

POLITIEBESLUIT VAN DE WAARNEMEND BURGEMEESTER BETREFFENDE DE WIJZIGING VAN 
HET POLITIEBESLUIT VAN 25 JULI 2020 TOT HET INVOEREN VAN EEN ALGEMENE 
MONDMASKERVERPLICHTING OP ALLE VOOR PUBLIEK TOEGANKELIJKE PLAATSEN OP HET 
VOLLEDIGE GRONDGEBIED VAN DE GEMEENTE KOKSIJDE VANAF DE LEEFTIJD VAN 12 JAAR.

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikel 133, tweede alinea en 135 §2, 5°;

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 63;

Gelet op Ministerieel besluit van 24 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;

Gelet op het ministerieel schrijven van 24 juli 2020 van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met 
Buitenlandse Handel Pieter De Crem inzake het beheer van de federale fase en de uitvoering van lokale maatregelen;

Gelet op het Politiebesluit van de waarnemend burgemeester van 25 juli 2020 betreffende het invoeren van een 
algemene mondmaskerverplichting op alle voor publiek toegankelijke plaatsen op het volledige grondgebied van de 
gemeente Koksijde vanaf de leeftijd van 12 jaar

Gelet op het akkoord van 24 juli 2020 van waarnemend gouverneur Anne Martens met de door lokaal bestuur Koksijde 
voorgestelde maatregelen;

Gelet op het akkoord van 24 juli 2020 van de gewestelijke gezondheidsinspecteur - arts infectieziektebestrijding 
Valeska Laisnez met de door lokaal bestuur Koksijde voorgestelde maatregelen;

Overwegende dat het gemiddelde dagelijkse aantal nieuwe besmettingen en overlijdens die verband houden met het 
coronavirus COVID-19 sinds enkele weken een neerwaartse trend kende maar het aantal nieuwe besmettingen de 
voorbije periode opnieuw steeg; dat het virus evenwel niet verdwenen is van het Belgische grondgebied en blijft 
circuleren; dat een tweede besmettingsgolf tot dusver niet kan worden uitgesloten;

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;

Overwegende 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 verplicht is in bepaalde inrichtingen en bepaalde specifieke situaties; dat het louter gebruik van een masker 
echter niet volstaat en dat het steeds gepaard moet gaan met de andere preventiemaatregelen; dat de social 
distancing de belangrijkste en prioritaire preventiemaatregel blijft;

Overwegende dat het in het licht van de laatste bevindingen noodzakelijk is de verplichting om een mondmasker te 
dragen uit te breiden naar andere plaatsen om het risico van een tweede besmettingsgolf zoveel mogelijk te beperken;

Overwegende dat de lokale overheid het mondmasker kan verplichten in de winkelstraten en elke private of publieke 
druk bezochte plaats;

Overwegende dat de burgemeester bevoegd is om uitvoering te geven aan de dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken;

Overwegende dat om de naleving van politiebesluiten te verzekeren, de burgemeester rechtstreekse dwangmiddelen 
kan aanwenden en een beroep kan doen op de lokale politie en de federale politie;

Overwegende dat Koksijde geconfronteerd wordt met een sterke stijging van het aantal personen op het 
grondgebied van de gemeente omwille van verblijfstoerisme, dagjesmensen en tweede verblijvers;

Overwegende dat dit zorgt voor een bijkomende drukte in Koksijde waarbij deze drukte zich geregeld spontaan kan 
voordoen op diverse plaatsen;

Overwegende dat hierdoor de social distancing niet steeds gegarandeerd kan worden;

Overwegende dat een algemene mondmaskerplicht vanaf de leeftijd van 12 jaar op alle voor publiek toegankelijke 
plaatsen op het volledige grondgebied van de gemeente Koksijde zorgt voor duidelijkheid en opvolgbaarheid voor de 
bevolking en bezoekers en voor de ordehandhaving;

Overwegende dat deze lokale maatregel zich opdringt om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan;

Overwegende dat er een continue evaluatie zal gebeuren van de doeltreffendheid van de genomen maatregelen en 
deze steeds kunnen worden herzien;

Overwegende dat uit de evaluatie is gebleken, en op voorstel van de politie Westkust, dat het noodzakelijk is om het 
begrip "winkelstraten" nader te omschrijven voor wat betreft het verplicht dragen van een mondmasker voor fietsers

BESLUIT

Art. 1: Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid, in het licht van de COVID-19 pandemie, wordt door 
waarnemend burgemeester Stéphanie Anseeuw beslist dat op alle voor publiek toegankelijke plaatsen op het volledige 
grondgebied van de gemeente Koksijde, behalve op het strand, de duinen en de natuurgebieden steeds en door 
iedereen een mondmasker dient te worden gedragen en dit vanaf de leeftijd van 12 jaar met uitzondering van 
verplaatsingen met de auto, de fiets of met een gemotoriseerd voertuig, tijdens de beoefening van een intensieve 
sportactiviteit of tijdens werkzaamheden die zware fysieke inspanningen vergen. Wandelen wordt evenwel niet als 
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een intensieve sportactiviteit beschouwd en daarbij is het dragen van een mondmasker steeds verplicht. Ook tijdens 
het fietsen op zeedijken en in winkelstraten is het dragen van een mondmasker steeds verplicht.

Een uitzondering is voorzien voor wie over een medisch attest beschikt dat het dragen van een mondmasker niet 
mogelijk is. In geval het het dragen van een masker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische 
redenen, moet een gelaatscherm worden gebruikt.

Art. 2: onder het begrip "winkelstraten" zoals vermeld in art. 1 worden begrepen

 de Strandlaan vanaf het kruispunt met de Jan Pootlaan/Smeyerslaan tot aan de Zeedijk

 de Zeelaan vanaf het rondpunt met de Lejeunelaan/Van Buggenhoutlaan/Bliecklaan tot aan de Koninklijke 
Baan

 het Eugenie Terlinckplein

 de Leopold II-laan vanaf het kruispunt met de Egelantierlaan tot aan de Albert I-laan

 het Astridplein

Art. 3: Voor het nuttigen van voeding en drank op de voor publiek toegankelijke plaatsen mag het mondmasker 
tijdelijk en niet langer dan noodzakelijk worden afgenomen.

Art. 4: Inbreuken op de mondmaskerverplichting zoals bepaald in artikel 21bis van het Ministerieel besluit van 24 juli 
2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken worden beteugeld met de straffen bepaald door artikel 187 
van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

Art. 5: Dit besluit vervangt het politiebesluit van 25 juli 2020 en treedt in werking en is uitvoerbaar vanaf donderdag 
30 juli om 15 uur en kan te allen tijde en onbeperkt herzien worden in het licht van de verdere evolutie van de 
gezondheidsrisico’s.

Art. 6: De lokale politie en de federale politie is belast met het toezicht op de naleving van dit besluit.

Art. 7: 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.

 

 

30 juli 2020

Stéphanie Anseeuw,
waarnemend burgemeester




