
1/4

Burgemeester GOEDGEKEURD 
Besluit Zitting van 22 juni 2021

STADSONTWIKKELING

1 2021_BURG_00011 Politieverordening van de burgemeester van 22 juni 2021 - 
Maatregelen COVID19 - Verplicht bedekken van neus en 
mond voor iedereen boven de leeftijd van 12 jaar - 
Opheffing - Goedkeuring

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Marc Snoeck, Burgemeester; de heer Jan De Winne

Beschrijving
Aanleiding en doel
Als veiligheidsmaatregel om het coronavirus in te dijken, heeft de burgemeester op 8 december 2020 
een verordening uitgevaardigd waarbij de verplichting om een mondmasker te dragen voor volgende 
plaatsen werd verplicht:

 Ninoofsesteenweg (tot aan het kruispunt met de A. Demaeghtlaan), Beestenmarkt, 
Maandagmarkt, Basiliekstraat

 Grote Markt, Melkstraat, Volpestraat
 Stationsplein

Gelet op de positieve evolutie in de COVID-19 pandemie en de federale versoepelingen, beslist de 
burgemeester dat de mondmaskerplicht op voorgenoemde plaatsen wordt opgeheven en er enkel 
toepassing wordt gemaakt van de federale maatregelen.

Advies en motivering
Sinds enkele weken kent de COVID-19 pandemie een gunstige evolutie. Niet alleen dalen de 
besmettingen en de ziekenhuisopnames, ook de stijgende lijn in het aantal (volledig) gevaccineerde 
personen draagt bij aan deze evolutie. Bijgevolg werd op de veiligheidscel de algemene 
mondmaskerplicht besproken. Momenteel is het verplicht een mondmasker te dragen op de 
Ninoofsesteenweg (tot aan het kruispunt met de A. Demaeghtlaan), Beestenmarkt, Maandagmarkt, 
Basiliekstraat, Grote Markt, Melkstraat, Volpestraat en het Stationsplein. De veiligheidscel stelt voor 
om deze algemene verplichting op te heffen en de federale maatregelen te volgen. D.w.z. dat het nog 
steeds verplicht is om een mondmasker bij te hebben en te dragen op drukke plaatsen. De federale 
maatregelen bepalen daarnaast ook een aantal plaatsen waar het mondmasker verplicht is:

 op het openbaar vervoer. Je draagt het vanaf dat je het station of de halte betreedt. 
 voor contactberoepen en hun klanten. 
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 voor klanten en het personeel van horecazaken, behalve wanneer zij aan hun eigen tafel 
zitten. 

 in winkels en winkelcentra. 
 op markten, jaarmarkten, braderijen, brocante- en rommelmarkten, kermissen, 

handelsbeurzen en op elke private- of publiek druk bezochte plaats. 
 in bibliotheken, spelotheken en mediatheken.
 in auditoria en conferentiezalen. 
 in gebedshuizen, bezinningsplaatsen en tijdens religieuze ceremonies, begrafenissen en 

burgerlijke huwelijken (ook als deze buiten plaatsvinden). 
 in voor het publiek toegankelijke ruimtes van inrichtingen die behoren tot de culturele, 

feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector. 
 In alle openbare gebouwen en gerechtsgebouwern. Vergeet dus geen mondmasker op te 

zetten als je een bezoek brengt aan:

 Stadhuis
 Sociaal huis
 Jeugd & Onderwijs
 JC De Kazerne
 Sportcomplex De Bres
 Kunstacademie Halle (tijdens lesmomenten gelden specifieke regels)
 Den Ast
 Bibliotheek
 CC ’t Vondel
 Toerismekantoor

 tijdens evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden, 
sporttrainingen en congressen. 

Deze verordening tot opheffing van de algemene mondmaskerplicht dient te worden bekrachtigd door 
de gemeenteraad.

Juridische gronden
 Politieverordening uitgevaardigd door de burgemeester op 24 juli 2020 betreffende de 

verplichting om een mondmasker te dragen
 Politieverordening uitgevaardigd door de burgemeester op 8 december 2020 betreffende het 

verplicht bedekken van neus en mond voor iedereen boven de leeftijd van 12 jaar - 
aanpassing

 Artikel 63 van het decreet lokaal bestuur
 Artikel 134 en 135 van de nieuwe gemeentewet
 De ministeriële besluiten houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het 

coronavirus COVID-19 virus te beperken.
 Algemene Politieverordening Halle
 Politiebesluit van de provinciegouverneur van 14 augustus 2020

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
Niet van toepassing 
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Beleidsinformatie
Leefbaar en beleving > B6 Ons doelgericht veiligheidsbeleid zorgt voor een veilige leefomgeving 

Besluit
Artikel 1
De mondmaskerplicht wordt op volgende plaatsen wordt opgeheven:

 Ninoofsesteenweg (tot aan het kruispunt met de A. Demaeghtlaan), Beestenmarkt, 
Maandagmarkt, Basiliekstraat

 Grote Markt, Melkstraat, Volpestraat
 Stationsplein

De federale maatregelen blijven van toepassing.

Gekoppelde besluiten
 2020_BURG_00033 - Politieverordening - maatregelen COVID19 - Verplicht bedekken van neus en 

mond voor iedereen boven de leeftijd van 12 jaar - aanpassing - Goedkeuring

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
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Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens De Burgemeester

     
Algemeen Directeur
Jan De Winne

Burgemeester
Marc Snoeck


