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VEILIGHEID 

Verplicht bedekken van neus en mond voor +12 jarigen op de wekelijkse openbare markt vanaf 24 juli 2020 

De BURGEMEESTER, 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid artikel 134 waarbij aan de burgemeester ingeval van 

overmacht een verordenende bevoegdheid wordt toegekend; 

Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur; 

Gelet op de ministeriële besluiten betreffende de dringende maatregelen om de verspreiding van het 

coronavirus COVID-19 te beperken. 

Overwegende dat er in het kader van de bestrijding van het COVID-19 virus het aangewezen is om 

bijkomende maatregels te nemen op plaatsen waar veel volk samenkomt, zoals op de wekelijkse markt om het 

bezoek aan de markt zo veilig mogelijk te laten doorgaan voor de bezoekers en de standhouders; 

Overwegende dat het bedekken van mond en neus met een masker een belangrijke rol speelt bij het 

beperken van de risico’s tot besmetting met het COVID-19 virus; 

BESLUIT:  

Artikel 1 – Vanaf 24 juli tot intrekking van dit besluit is het verplicht om tijdens de wekelijkse markt de neus en 

mond te bedekken met een masker of een veilig alternatief in stof. Indien dit omwille van medische 

redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden. Dit geldt voor zowel de 

marktkramers en hun personeel tijdens het uitbaten van een kraam, alsook voor alle bezoekers vanaf 

de leeftijd van 12 jaar en dit voor de duur van hun bezoek. 

Artikel 2 – Een afschrift van dit besluit aan de politie van de zone Midow. 

 

Ingelmunster,  

De burgemeester, waarnemend De algemeen directeur, voor medeondertekening 

Martine Verhamme ir. Dominik Ronse 

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 1 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 6329-5294-4113-8265.
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