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BESLUIT VAN DE GEMEENTERAAD

Gemeente Rotselaar

Openbare zitting van 27 april2021

Aanwezig Bart De Vos, voozitter;
Jelle Wouters, burgemeester;
Dirk Claes, Carine-Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn,'Nele Demuynck,
schepenen;
Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans
Vansteenbeeck; Jeroen Degent, Herwig Piefre; llse Michiels, lngrid Van
Steenberge, Noëlla D'Hooghe, Suzy Michiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De
Rijck, Liesbet Serneels, Farida Tierens, Stella Beckx, Gert Heylen, raadsleden;
An Craninckx, algemeen directeur;

Verontschuldigd: Heidi Pittomvils, raadslid;

2 Coronacrisis COVID-í9 - Politieverordening - wielerwedstrijd Grote Prijs Vermarc SpoÉ
op í 5 mei 2021 - mondmaskerp I icht voor toeschouwers

Voorgeschiedenis. Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 april2021
De vzw Ronde van Vlaams-Brabant krijgt de toelating om op zaterdag 15 mei 2021 de
wielerwedstrijd 'Elite Nationaal' - Grote Prijs Vermarc Sport op het grondgebied van Rotselaar te
organiseren volgens een specifiek parcours.

Feiten, context en argumentatie. Op zaterdag 15 mei 2021 wordl de wielerwedstrijd Elite Nationaal- Grote Prijs Vermarc Sport
georganisêerd met start en vertrek te Rotselaar-Wezemaal.. De brganisatie kreeg bij besluit van 19 april2021 van het college van burgemeester en schepenen
de toelating voor de organisatie van de wielerwedstrijd op het grondgebied van Rotselaar onder
de uitdrukkelijke voorwaarde van strikte naleving van alle lokale besluiten, alle richtlijnen van de
Nationale Veiligheidsraad ên de ministeriële besluiten inzake hygiëne, veiligheid en
veiligheidsafstand naar aanleiding van de pandemie veroozaakt door het coronavirus COVID-19.. ln het kader van de bestrijding van het coronavirus COVID-'!9 wordt ernaar gestreefd om de
verspreiding van het virus via de mond en de neus zo laag mogelijk te houden. Het virus
verspreidt zich o.a. immers via de lucht van mens op mens, waarbij de overdracht van de ziekte
kan plaatsvinden via alle mogelijke emissies van de mond en de neus.. Naast het opleggen van de sociale afstandsregel van 1,5 meter als prioritaire preventiemaatregel,
voozien de federale maatregelen hierbij ook in een verplichting tot het dragen van een
mondmasker of elk ander altprnatief in stof in bepaalde inrichtingen en bepaalde specifieke
situaties.. Het is derhalve wenselijk, in het belang van de veiligheid en gezondheid en om de verspreiding
van het coronavirus COVID-í9 tegen te gaan, om naar aanleiding van de organisatie van de
wielerwedstrijd Elite Nationaal - Grote Prrjs Vermarc Sport een mondmaskerplicht in te voeren
voor de personen die zich bevinden langs het parcours van deze wielerwedstrijd.

Bijlage. plan met aanduiding van het officiële parcours van de wielerwedstrijd.

Juridische gronden
. Artikel 135 52 van de nieuwe gemeentewet
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De gemeenteraad is bevoegd om bij politiereglement passende maatregelen te nemen om
rampen en plagen, zoals epidemieën, te voorkomen en dit met het oog op de vrijwaring van de
openbare gezondheid.
Artikel 40 $3 van het decreet over het lokaal bestuur
De gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van politiereglementen.
Artikel 25 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 dringende maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken
Vanaf de leeftijd van 12jaar is het verplicht om de mond en de neus te bedekken met een
mondmasker of elk ander alternatief in stof in de winkelstraten, de markten en elke andere private
of publieke druk bezochte plaats, bepaald door de lokale bevoegde overheid.

Besluit

Na beraadslaging,
24 stemmen voor: Jelle Wouters, Dirk Claes, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele
Demuynck, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans
Vansteenbeeck, Jeroen Degent, Herwig Pierre, llse Michiels, lngrid Van Steenberge, Noêlla
D'Hooghe, Suzy Miehiels, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De Rijck, Bart De Vos, Liesbet Serneels,
Farida Tierens, Stella Beckx en Gert Heylen
Artikel 1:

Op zaterOag 15 mei 2021 van 13u00 tot 18u00 geldt een verplichting tot het dragen van een
mondmasker op het gehele officiële parcours, zoals aangeduid op het plan in de bijlage bij dit besluit,
van de wielerwedstrijd Elite-nationaal Grote Prijs Vermarc Sport.
Het officiële parcours behelst de volgende gebieden/straten:
. Beninksstraat. Steenweg op Nieuwrode (van Beninksstraat tot Aarschotsesteenweg)
. Langestraat(vanAarschotsesteenwegtotPaternosterstraat). Bergenhof (hoofdstraat van Langestraat tot Panoramalaan)
. Paternosterstraat (van Langestraat tot Panormalaan)
. Panoramalaan. Beatrijslaan (van Panoramalaan tot Paternosterstraat). Paternosterstraat (van Beatrijslaan naar Valleilaan)
. Valleilaan (van Paternosterstraat tot Bert Leysenlaan). Bert Leysenlaan (van Valleilaan tot Aarschotsesteenweg / Leuvensesteenweg)
. Aarschotsesteenweg (tussen Steenweg op Nieuwrode en LangestraatlKerkstraat)
. Aarschotsesteenweg / Leuvensesteenweg (tussen Bert Leysenlaan en Everveld)
. Vlasselaar (van Beninksstraat tot Appelweg). Klein-Vlasselaar. Olivierstraat (van Langestraat tot Galgenstr:aat). Galgenstraat (van OlivierstraattotAarschotsesteenweg). AankomstzoneBeninksstraat. VertrekzoneOlivierstraat
Artikel2:
De verplichting tot het dragen van een mondmasker is van toepassing'op alle toeschouwers en
passanten, uitgezonderd de officieel geregistreerde deelnemers van de wielerwedstrijd Elite-nationaal
Grote Prijs Vermarc Sport.
Artikel3:
lnbreuken op de mondmaskerplicht worden beteugeld met de straffen bepaald door artikel 187 van de
wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
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Artikel4:
Deze politieverordening wordt bekeód gemaakt overeenkomstig artikel 286 S1 van het decreet over
het lokaal bestuur en treedt onmiddellijk in werking.

Opgemaakt op 30 april2021

An Craninckx
algemeen directeur

Bart De.Vos
voozitter
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