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1. Coronacrisis GOVID-19 - Verplichting tot het dragen van een mondmasker voor alle
. uitbaters, personeel en bezoekers van ambulante handel en openbare markten op

grondgebied Rotselaar

Aanleiding, feiten en context. Naar aanleiding van de versoepelingen opgenomen in het Zomerplan, worden ook de
maatregelen op openbare markten minder strikt.. Het dragen van een mondmasker is hierdoor niet meer verplicht op (onder andere) openbare
markten indien er minder dan 5000 bezoekers aanwezig zijn.

' Het lokale bestuur, met name de burgemeester, kan wel zelf beslissen om een mondmaskerplicht
in te voeren.

Juridische gronden
. Artikel 134 51 en 135 $2 van de nieuwe gemeentewet

De burgemeester kan dringende maatregelen nemen ter vrijwaring van de openbare veiligheid en
gezondheid

. Artikel 63 van het decreet over het lokaal bestuur
De burgemeester is bevoegd voor de uitvoering van de wetten, de decreten en de
uitvoeringsbesluiten van de federale overheid, het gewest of de gemeenschap.

' Artikel 13 van het ministerieel besluit van 23 juni 2021 houdende wijziging van het ministerieel
besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-19 te beperken
Voor de organisatie van (onder andere) markten worden regels opgelegd.. Artikel 25, 6" van het ministerieel besluit van 23 juni 2021 houdende wijziging van het ministerieel
besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het
coronavirus COVID-í9 te beperken
Vanaf de leeftijd van 12jaar is het verplicht om de mond en neus te bedekken met een
mondmasker of elk ander alteinatief in stof in de winkelstraten, de markten, de kermissen, en elke
private of publieke druk bezochte plaats, zoals bepaald door de bevoegde lokale overheid en
afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van
toepassing is.

Argumentatie
. ln de gemeente Rotselaar zijn er drie wekelijkse openluchtmarkten:

" ln Rotselaar-centrum op dinsdag van 8u tot 12u

" ln Werchter op vrijdag van 16u tot 19u

" ln Wezemaalop zaterdag van 8u tot 12u.
' Met ingang van 27 juni 2021 is het bij ministerieel besluit niet meer verplicht om een mondmasker

te dragen op openbare m'arkten met minder dan 5000 aanwezigen.
' Daarnaast is het ook niet meer verplicht om enkelrichtingsverkeer in te stellen op de openbare

markten.
' Wel is het nog steeds verplicht om een mondmasker te dragen indien de afstand van anderhalve

meter niet bewaard kan worden.
. De afschaffing van het enkelrichtingsverkeer zorgt ervoor dat mensen mogelijk dichter bij elkaar in

de buurt komen. Daarnaast komen handelaars en klanten bij het overdragen van goederen of bij
betalingen, vaak dichter dan anderhalve meter bij elkaar.

' Dit geldt ook voor ambulante handel, bijvoorbeeld bij het aankopen van een ijsje of kopen van een
maaltijd aan een foodtruck.
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De bevoegde lokale overheid kan beslissen om op drukke plaatsen een mondmaskerplicht in te
voeren.
Om een veilige en eenduidige situatie te creeêren, wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om
eèn mondmasker te verplichten op bepaalde plaatsen.

Besluit
Artikel 1:

Op basis van de epidemiologische situatie beslist de burgemeester dat er op volgende markten een
mondmaskerplicht van toepassing is:

- Op dinsdagvoormiddag tussen 07u en 13u op het Dorpsplein in Rotselaar (parking aangelegd in
kassei naast de kerk).

- Op vrijdagnamiddag tussen 15u en 20u op het Werchterplein in Werchter (kasseigedeelte naast

ff l3i5rliJí:flïflo"n tussen 07u en i3u op het wezemaarprein in wezemaat (op de drie' verschillende plateaus van het plein).
Artikel 2: 

r'-" '''

Deze mondmaskerplicht zal op de toegangswegen naar bovenstaande locaties aangegeven worden
door middel van de aanplakking van de tekst 'Mondmaskerplicht gemeente Rotselaar - marktkramen'
met vermelding van de tijdstippen.waarop deze verpllchting van toepassing is en verwijzing naar dit
burgemeestersbeslu it.

Artikel3:
De verplichting tot het dragen van een mondmasker geldt ook voor ambulante handelaars en hun.
klanten tijdens het uitvoeren van een aankoop/verkoop.
Artikel4:
Dit besluit wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikel 286 S1 van het decreet lokaal bestuur en
treedt onmiddellijk in werking.
Artikel5:
Dit besluit wordt ter bekrachtiging voorgelegd op de eerstvolgende gemeenteraad.
Artikel 6:
Oit Oesfuit zalworden overgemaakt aan de dienst noodplanning van de provincie Vlaams-Brabant, de
politiezone BRT en de betrokken marktkramers.
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