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Kortenaken
Verplicht dragen van mondmasker op het recyclagepark.
Betrokkenen
Bevoegd : waarnemend burgemeester

Dossierbeheerder: Ann Merlo

Niels Willems

Feitelijke context
Gelet op de huidige crisistoestand waarin het land zich bevindt ingevolge de Coronacrisis.
Ovenruegende dat de burgemeester in dringende omstandigheden overeenkomstig artikel 134,
$1 en 135, 52 van de Nieuwe Gemeentewet maatregelen kan uitvaardigen voor de organisatie

van de vergaderingen van lokale bestuursorganen.

Overwegende dat de gemeente het goede voorbeeld wenst te geven aan zijn burgers en de
nodige maatregelen wenst te treffen om de verdere verspreiding van het virus in te dammen.
Overuvegende de sterke aanbeveling
mondmaskers op het recyclagepark.

van EcoWerf omtrent het verplicht dragen

van

Gezien de ernst van de situatie zullen mondmaskers vanaf 30 juli 2020 verplicht zijn voor
werknemers en bezoekers van het recyclagepark te Kortenaken gedurende de volledige
periode van de federale fase van de maatregelen in het kader van COVID-19.
Juridisch kader
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur.
Gelet op artikel 134, 51 en 135, $2 van de Nieuwe Gemeentewet.

Gelet op artikel 13 van het ministerieel besluit d.d. 24 juli houdende wijziging van het
ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van
het coronavirus COVID-19 te beperken dat bepaalt dat burgemeesters, in overleg met de
provinciegouverneur aanvullende preventieve maatregelen mogen nemen.
Gelet op het ministerieel besluit d.d. 28 juli houdende wijziging van het ministerieel besluit van
30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus
COVID-19 te beperken.

Financiële aspecten
Niet van toepassing

BESLUIT
Artikel 1. De waarnemend burgemeester beslist dat het dragen van mondmaskers verplicht is
voor werknemers én bezoekers van het recyclagepark van Kortenaken vanaf 30 juli 2020
gedurende de volledige periode van de federale fase van de maatregelen in het kader van

covtD-19.
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