STAD NIEUWPOORT
BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER DD. 9 JUNI 2021.
1. BESLUIT VAN DE BURGEMEESTER BETREFFENDE HET OPHEFFEN VAN HET BESLUIT
VAN DE BURGEMEESTER VAN 19 APRIL 2021 BETREFFENDE HET VERPLICHT DRAGEN VAN
EEN MONDMASKER IN WINKELSTRATEN EN OP DRUKKE LOCATIES OP GRONDGEBIED VAN
DE STAD NIEUWPOORT VANAF DE LEEFTIJD VAN 13 JAAR.
De Burgemeester,
Gelet op artikel 133, tweede alinea en artikel 135 § 2, 5° van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op art. 63 van het decreet lokaal bestuur;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet dd. 24 juni 1988, artikel 135 § 2, 5° betreffende de bevoegdheid
van de gemeenten dat bepaalt dat de gemeenten bevoegd zijn om passende maatregelen te nemen
om rampen en plagen, zoals epidemieën en epizoötieën te voorkomen het verstrekken van de nodige
hulp om ze te doen ophouden;
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet dd. 24 juni 1988, artikel 133 betreffende de bevoegdheid van de
burgemeester dat bepaalt dat de burgemeester belast is met de uitvoering van de politiewetten, de
politieordonnanties, de politieverordeningen en de politiebesluiten;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase
betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19;
Gelet op het ministerieel besluit dd. 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd op 1 november 2020, 28
november 2020, 11 december 2020, 19 december 2020, 21 december 2020, 24 december 2020, 12
januari 2021, 14 januari 2021, 26 januari 2021, 29 januari 2021, 6 februari 2021, 12 februari 2021, 6
maart 2021, 20 maart 2021, 26 maart 2021, 21 april 2021, 27 april 2021, 7 mei 2021, 4 juni 2021, en
eventuele latere wijzigingen;
Gelet op het politiebesluit van de provincie gouverneur van West-Vlaanderen dd. 18 februari 2021
houdende de plicht een mondmasker te dragen langs het parcours van wielerwedstrijden op het
grondgebied van de provincie West-Vlaanderen;
Gelet op het besluit van burgemeester dd. 19 april 2021 betreffende het verplicht dragen van een
mondmasker in winkelstraten en op drukke locaties op grondgebied van de stad Nieuwpoort vanaf de
leeftijd van 13 jaar;
Gelet op de federale maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19
tegen te gaan;
Overwegende dat artikel 27 van het ministerieel besluit dd. 28 oktober 2020 houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, bepaalt dat zowel de
burgemeester als de gouverneur aanvullende preventieve voorzorgsmaatregelen kan nemen; dat de
burgemeester bij besluit dd. 19 april 2021 een algemene mondmaskerverplichting ingevoerd heeft op
welbepaalde private of publiek druk bezochte plaatsen op het grondgebied van de stad Nieuwpoort
vanaf de leeftijd van 13 jaar;
Overwegende dat het aantal besmettingen met het coronavirus COVID-19 in Nieuwpoort sterk
gedaald is;
Gelet op de hoge vaccinatiegraad tegen het coronavirus COVID-19 in Nieuwpoort;
Overwegende dat om deze redenen geen extra lokale maatregelen meer opgelegd worden wat het
dragen van een mondmasker betreft; dat vanaf 9 juni enkel de federale regelgeving geldt; dat aldus
het besluit van de burgemeester dd. 19 april 2021 betreffende het verplicht dragen van een
mondmasker in winkelstraten en op drukke locaties op grondgebied van de stad Nieuwpoort vanaf de
leeftijd van 13 jaar opgeheven kan worden;
Overwegende dat er een continue evaluatie zal gebeuren van de doeltreffendheid van de genomen
maatregelen en deze steeds kunnen worden herzien;

BESLUIT:
Art.1.

Het besluit van burgemeester dd. 19 april 2021 betreffende het verplicht dragen van een
mondmasker in winkelstraten en op drukke locaties op grondgebied van de stad Nieuwpoort
vanaf de leeftijd van 13 jaar op te heffen vanaf 9 juni 2021 om 00 u.

Art.2.

Het besluit treedt in werking en is uitvoerbaar vanaf 9 juni 2021 om 00 u. en kan ten allen tijde
en onbeperkt herzien worden in het licht van de verdere evolutie van de gezondheidsrisico’s.

Art.3.

Kennis van dit besluit te geven aan de provincie West Vlaanderen, de Federale
Gezondheidsinspecteur, de dienst preventie en veiligheid en de lokale politie westkust en alle
andere nodige diensten.
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