
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS
Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 24 augustus 2020 .

Aanwezig:
Kris Swinnen, Voorzitter van de raad

Jo Roggen, Burgemeester

Chris Jamar, Roland Strouven, Elke Allard, schepenen

Ingrid Claes, Bart Vlayen, Germain Vandezande, Bart Andries, Monique Adams, Kevin Huybrechts, 
Nadia Najem, Rita Soetaerts, Stijn Doms, Birthe Lux, Danny Ruysen, gemeenteraadsleden

Herman Stiers, Algemeen directeur

Verontschuldigd:

Erik Soors, tweede schepen

In openbare zitting
Bekrachtiging besluit burgemeester: "Politieverordening tot het bepalen van de locaties waar de 
mondmaskerplicht geldt.". 

De gemeenteraad

Juridische basis:
1. De wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming.

2. De Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 134 §1 en 135 §2.

3. De wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, artikelen 11 en 42.

4. De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikelen 181, 182 en 187.

5. Het Decreet lokaal bestuur, inzonderheid art. 285 en 286.

6. 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.

Voorgaande:
1. Het besluit van de burgemeester van 28 juli 2020 houdende "Politieverordening tot het bepalen van de 

locaties waar de mondmaskerplicht geldt.".

Probleemstelling:
De burgemeesters dienen de drukke locaties vast te leggen waar het verplicht is een mondmasker te 
dragen.

De burgemeester heeft op 28 juli 2020 volgendbesluit genomen:

Met ingang van woensdag 29 juli 2020 en tot nader order is eenieder vanaf de leeftijd van 12 jaar 
verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof (indien een 
alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden 
gebruikt) bij:

 het betreden van de voor het publiek toegankelijke ruimten van alle gebouwen en infrastructuur van 
de gemeente en het OCMW van Geetbets, zowel tijdens als buiten de openingsuren,

 het betreden van het recyclagepark van Ecowerf,

 het wachten buiten en het betreden van de funeraria,

 het bezoek aan de wekelijkse markt.
Motivering: 
Het besluit dient door de gemeenteraad bekrachtigd te worden.



Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Het besluit van de burgemeester van 28 juli 2020 houdende "Politieverordening tot het bepalen van de 
locaties waar de mondmaskerplicht geldt." te bekrachtigen.
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get. Herman Stiers

De Voorzitter van de raad

get. Kris Swinnen
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