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Politiebesluit burgemeester van 12 augustus 2020 betreffende diverse maatregelen ter 

bestrijding van de Corona-pandemie. 

Aanleiding 

Sedert 30 juli 2020 is het aantal positieve Corona-gevallen afgenomen; weliswaar blijven de dalende 

cijfers nog een stuk hoger te liggen dan lokale besturen in de omgeving. 

Regelgeving 

De wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, gewijzigd door de wet van 28 

maart 2003, artikel 2 ter §1 en §3. 

Het decreet lokaal bestuur, artikel 2. 

De Nieuwe Gemeentewet, artikel 134  en artikel 135 §2 : 

“De gemeenten hebben ook tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners, in een goede politie, 

met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en 

plaatsen en in openbare gebouwen. 

Meer bepaald, en voor zover de aangelegenheid niet buiten de bevoegdheid van de gemeenten is 

gehouden, worden de volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en het gezag van de 

gemeenten toevertrouwd : 

…. 

5° het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën 

en epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden;”  

Het KB van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op gemeentelijk 

niveau en de rol van de burgemeester ingeval van noodzakelijke crisisgebeurtenissen en situaties die 

een coördinatie vereisen. 

Het Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 

coronavirus COVID-19 te beperken en latere wijzigingen. 

De ministeriële besluiten van 13 maart, 18 maart, 23 maart, 24 maart, 3 april, 17 april, 30 april, 8 

mei, 15 mei, 20 mei, 25 mei, 30 mei, 5 juni, 10 juni, 30 juni, 10 juli en 24 juli 2020 betreffende 

dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperkten. 

De ministeriële omzendbrief NPU4 van 30 maart 2009 betreffende de disciplines die een hulpmiddel 

verschaffen om bij voorrang de disciplines te helpen bij de uitwerking van monodisciplinaire 

interventieplannen overeenkomstig art. 9 van het KB van 16 februari 2006. 

Feiten, context en argumentatie 

Overwegende dat het gemiddeld dagelijkse aantal nieuwe positieve gevallen die verband houden met 

het coronavirus COVID-19 tussen 25 juli 2020 en 6 augustus 2020 nog steeds een stuk hoger ligt dan 

in vergelijking met gemeenten in de omgeving. 

Getuige hiervan onderstaande cijfers overgemaakt via de huisartsenkring. 

 
Overwegende dat bijgevolg het virus niet verdwenen is van het Belgische grondgebied in het algemeen 

en Brakel in het bijzonder en blijft circuleren; dat een tweede besmettingsgolf nog steeds aan de gang 

is; 

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; dat het dragen van 

mondmaskers dan ook wordt opgelegd 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 het noodzakelijk is de verplichting om een 

mondmasker te dragen uit te breiden tot het steeds in het bezit te zijn van een mondmasker en het 

dragen van een mondmasker naar het volledige grondgebied uit te breiden om de impact van de 

lopende tweede besmettingsgolf nog zoveel mogelijk te beperken als een eerste maatregel met een 

algemeen karakter. Dit is een maatregel die eenvoudig is te communiceren en te begrijpen en te 

handhaven is;dit ook omdat het afbakenen van bepaalde zones heel moeilijk is. 

Overwegende dat de gekende haarden in Brakel overwegend toe te schrijven zijn aan individuele 

cafébezoeken (6 café's melden dit spontaan aan de burgemeester) en sportende jongeren in 

ploegverband; in het bijzonder bij voetbal (positief voetballende jongeren gekend in drie van de 5 

lokale voetbalploegen die samen op cafébezoek gingen). Jongeren vanaf 16 jaar mogen zonder 

begeleiding van een meerderjarige op café; wat gebruikt wordt als criterium bij het beperken van het 

voetballen in de gemeente. 

Deze analyse wordt ook bevestigd op basis van een bericht van de Vlaamse overheid dd. 7 augustus  

"Intussen hebben we de interviews van 30 bevestigde gevallen grondig bekeken. De bevindingen 

van deze bevragingen staan in lijn met de bevindingen die wij alreeds doorgekregen hadden 

vanuit de huisartsenkring en de gemeente. 

 De transmissie van de besmettingen verloopt voornamelijk lokaal. Potentiële bronnen die we 

kunnen weerhouden zijn een aantal horecazaken en een link met de voetbalclub. Er zijn ook een 

aantal gezinsclusters.  

Meer bepaalt gaat het om de volgende horecazaken : 

 Café (naam verwijderd uit privacyoverwegingen) 

 Café (naam verwijderd uit privacyoverwegingen) 

 Café (naam verwijderd uit privacyoverwegingen)" 

  

Samengevat kan dus gesteld worden dat een verbetering is vast te stellen, maar dat blijvende 

aandacht is geboden. Gelet hierop wordt voorgesteld: 

1° de mondmaskerplicht te behouden 

2° de opening- en sluitingsuren van de horeca te behouden 

3° het schrappen van het verbod op voetbalwedstrijden en -trainingen (ongeacht al dan niet in 

competitie) met spelers vanaf 16 jaar. Deze versoepeling is verzoenbaar met het behouden van het 

sluitingsuur in de horeca.  

Aan de lokale voetbalcubs en cafe's zal gevraagd worden intensief mee te waken over het respecteren 

van de verschillende maatregelen. 

Besluit 

Titel 1 - Mondmaskers 

Artikel 1: Op het volledige grondgebied van de gemeente Brakel is het vanaf de leeftijd van 12 jaar 

verplicht om een mondmasker te dragen dat mond en neus bedekt of elk ander alternatief in stof op 

publiek toegankelijke plaatsen en onverminderd de bepalingen van het ministerieel besluit van 24 juli 

2020 en latere wijzigingen, behalve: 

1° tijdens verplaatsingen met een voertuig (auto, moto(r), fiets, step,...) 

2° tijdens het beoefenen van een sportactiviteit met fysieke inspanning 

3° tijdens zware fysieke inspanningen gedurende zijn werkzaamheden 

4° wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief niet mogelijk is omwille van medische 

redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt. 

5° indien iemand statisch etenswaren aan eten of drinken is of een sigaret of gelijkaardig product aan 

het gebruiken is 

Titel 2 - Horeca 

Artikel 2, §1: In alle uitbatingen van "horeca" worden de openings- en sluitingsuren dagelijks ingesteld 

op 10.00 (opening) en 22.00 (sluiting) op het grondgebied van de gemeente, indien deze geen warm 

bereide maaltijden aanbieden. 

Artikel 2, §2: In alle uitbatingen van "horeca" worden de openings- en sluitingsuren dagelijks ingesteld 

op 10.00 (opening) en 23.00 (sluiting) op het grondgebied van de gemeente, indien deze warm 

bereide maaltijden aanbieden. 

Titel 3 - Diverse bepalingen 

Artikel 3: Inbreuken worden beteugeld met de straffen overeenkomstig artikel 187 van de wet van 15 

mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. 

Artikel 4: Tegen deze beslissing overeenkomstig art. 14 en artikel 19, 2e lid van de gecoördineerde 

wetten van de Raad van State 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. 

Artikel 5: Dit besluit wordt bekendgemaakt door overeenkomstig de wettelijke en decretale bepalingen 

en via de gemeentelijke website en social media. 

Artikel 6: §1 Dit besluit treedt in werking vanaf maandag 17 augustus 2020. 

§2 Het besluit dd. 30 juli 2020 wordt opgeheven vanaf maandag 17 augustus 2020. 

Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan: 

1° de lokale politie 

2° de gouverneur 

3° het Nationaal Crisiscentrum en het Agentschap Zorg en Gezondheid 

 

 

Namens de burgemeester, 
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