
 

 

 

 

BERICHT AAN DE BEVOLKING. 

Bekendmaking politieverordening burgemeester van 25 augustus 2020 . 

De burgemeester maakt de volgende politieverordening bekend aan de bevolking. 

 

Politieverordening tot het bepalen van de locaties waar de mondmaskerplicht geldt. 

Artikel 1  

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. 

Met ingang van dinsdag 1 september 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 brengen en afhalen van de kinderen: 

• in de schoolomgeving, 

• aan de kinderopvang, 

• aan de jeugd- en sportlokalen en 

• aan de aan de kunstacademie filiaal Geetbets. 

Artikel 2  

Deze beslissing zal ter kennis gebracht worden van het publiek via de webtoepassing van de gemeente, en 

blijft gepubliceerd zo lang ze geldig is. 

Artikel 3  

Deze politieverordening zal onverwijld worden voorgelegd aan de gemeenteraad die ze dient te 

bevestigen. 

Artikel 4  

Overeenkomstig artikelen 14 en 19, 2e lid van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan tegen 

deze beslissing een beroep tot opschorting en nietigverklaring worden ingesteld bij de Raad van State, 

wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, 

overschrijding of afwending van macht, binnen zestig dagen vanaf de kennisgeving of bekendmaking. Dit 

beroep kan worden ingesteld door middelvan een aangetekend verzoekschrift dat is ondertekend door de 

partij of door een advocaat die is ingeschreven op de tabel van de Orde van Advocaten. 

Artikel 5  

Dit besluit wordt overgemaakt aan de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant en de politiezone 

Hageland. 
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