BESTUURSMEMORIAAL 2020 – 07 dd. 21/08/2020
VU.G. Anthierens, Provinciegriffier, Koning Leopold III-laan 41,
8200 Sint-Andries

Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 2020 – 07 dd. 21/08/2020
BEKENDMAKINGEN
30. Bekendmaking van de te begeven studiebeurzen van de provinciale commissie
voor studiebeurzenstichtingen van West-Vlaanderen voor het schooljaar 2020-2021
GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENINGEN EN REGLEMENTEN
31. Overzicht van de gemeentelijke politieverordeningen en reglementen van
06/08/2020 – 21/08/2020

129

BESTUURSMEMORIAAL 2020 – 07 dd. 21/08/2020
VU.G. Anthierens, Provinciegriffier, Koning Leopold III-laan 41,
8200 Sint-Andries

BEKENDMAKINGEN
30. Bekendmaking van de te begeven studiebeurzen van de provinciale commissie
voor studiebeurzenstichtingen van West-Vlaanderen voor het schooljaar 2020-2021
1. De te begeven beurzen
De Provinciale Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van West-Vlaanderen bericht aan de
belanghebbenden dat de volgende beurzen voor het schooljaar 2020--2021 te begeven zijn:
VERENIGDE STICHTING BALANCK-VAN DER HALLE, BRASSEUR, BEUNEKINLIEBAERT-LOOTENS en WYTS,CORNETTE-DEMEY- POLLET-SIMOENSVANDENBERGHE-VANHULLE-VAN THEIMSICKE, DE BIE-DE COSTER en PROVENTIER,
DE CANDT-DE CORTWILLE, DE MEYER en VAN VUURSBROECK, DEMEULENAERE,
FLANNEEL en VAN DER WEERDE
Er zijn 10 beurzen van 230 euro voorzien ten voordele van:
1.
de afstammelingen van Petrus Balanck en zijn echtgenote Julia Blomme, voor
normaalstudies.
2.
de bloedverwanten van de stichter Van der Halle en bij dezer onstentenis voor
alle weinig bemiddelde Belgen,voor studies in de oude humaniora.
3.
voor de drie hoogste jaren van de moderne humaniora ten voordele van een
jongeling uit Oostende.
4.

een jongeling van Brugge voor de middelbare of beroepsstudies.

5.

de bloedverwanten van de stichter Liebaert voor de beroepsstudies.

6.
Weinig bemiddelde jongens en meisjes van Diksmuide voor middelbare en
beroepsstudies.
7.
de weinig bemiddelde jongens, bloedverwanten van de stichter Cornette, voor
de middelbare of beroepsstudies, de studies in wijsbegeerte, de godgeleerdheid en de
geneeskunde; de jongens afstammende van Frans De Mey en Catharina Feloen, ouders
van de stichter De Mey, en daarna de andere jongens van de familie van die stichter ,
voor de studies in de oude humaniora, de wijsbegeerte voorbereidend tot de
godgeleerdheid; de jongens en de meisjes bloedverwanten van de
stichter Vandenberghe, met recht van voorkeur voor de naasten en daarna voor de
minst bemiddelden, voor de studies in de wijsbegeerte, godgeleerdheid, de rechten en
de geneeskunde ; de jongens, naaste bloedverwanten van de stichter Vanhulle, voor de
studies in de oude humaniora, vanaf de 4de klas, de wijsbegeerte, de godgeleerdheid en
de rechten; de jongens van Brugge voor alle hogere studies.
8.
de weinig bemiddelde jongens van Brugge, voor de middelbare en
beroepsstudies; de jongens en meisjes van het arrondissement Kortrijk, met recht van
voorkeur voor de minst bemiddelden, voor de studies in de oude humaniora,
de wijsbegeerte,de godgeleerdheid , de rechten en de geneeskunde , de weinig
bemiddelde jongens van Ieper voor studies in de rethorika, de wijsbegeerte , de
godgeleerdheid en de rechten.
9.
Alle Belgische jongens en meisjes met recht van voorkeur voor de minder
bemiddelden, voor de studies in de oude humaniora, de wijsbegeerte, de
godgeleerdheid, de rechten en de geneeskunde.
130

BESTUURSMEMORIAAL 2020 – 07 dd. 21/08/2020
VU.G. Anthierens, Provinciegriffier, Koning Leopold III-laan 41,
8200 Sint-Andries
10. de bloedverwanten van de stichter De Bie, bij deze
ontstentenis, van een jongeling uit Roeselare, voor de humaniora of voor de hogere
studies.
11.
de bloedverwanten van de stichter De Coster of van een jongeling uit
Diksmuide, voor hogere studies.
12.
De bloedverwanten van de stichter Proventier of een jongeling van Poperinge,
voor de studies in de wijsbegeerte, de godgeleerdheid, de rechten en de geneeskunde.
13.
bloedverwanten van de stichter De Candt-De Cortwille of, bij ontstentenis, van
een jongeling geboren te Veurne of van iedere Belg voor drie jaar studies in de rechten
14.
Weinig bemiddelde jongelingen, geboren te Ruiselede, behorende tot het
geslacht van Elisabeth Van Vuursbroeck of van Jules Van Vuursbroeck, respectievelijk
moeder en oom van de stichter Steven De Meyer, de weinig bemiddelde jongens,
geboren te Tielt, behorende tot het geslacht van Elisabeth Van Vuursbroeck,
voornoemd, of van Victor De Meyer, vader van genoemde stichter, en de weinig
bemiddelde jongens, geboren te Gent of in de aanpalende gemeenten, behorende tot
het geslacht Lieven van Tessels.
15.
De weinig bemiddelde jongens, geboren te Ruiselede of Tielt (4de humaniora +
3 jaar hogere studies + eventueel 1 jaar.
16.
De bloedverwanten van de stichter Demeulenaere voor de studies
godgeleerdheid, de rechten en de geneeskunde.
17.
Een jongeling van Brugge of Aalst voor studies in de wijsbegeerte, de
godgeleerdheid, rechten en de geneeskunde. Het bedrag van de beurs wordt
teruggebracht op 37 euro voor studies in de humaniora.
STICHTING DE GEEST
Drie beurzen van 140 euro ieder, ten behoeve van de bloedverwanten van de stichter
of, bij deze ontstentenis, van jongelingen die zich tot het priesterschap voorbereiden.
Het bedrag voor die beurzen wordt teruggebracht tot 37 euro voor de studies in de
humaniora. Deze kandidaten moeten de leeftijd van 14 jaar bereikt hebben op 1
september 2020.
STICHTING LUCK EN VAN DE WOESTIJNE
Vijf beurzen van 115 euro ieder ten behoeve van de bloedverwanten van de stichter
met recht van voorkeur voor de naasten en daarna voor de minder bemiddelden voor
studies in de oude humaniora en subsidiair voor beroepsstudies.
STICHTING GHEKIERE
Met de inkomsten uit het legaat GHEKIERE dd. 24 december 1969, afgeleverd op 21
januari 1985 door notaris Van Soest te Hasselt, zal de Provinciale Commissie voor
studiebeurzenstichtingen van West-Vlaanderen vanaf het schooljaar 1986-1987 jaarlijks
maximum 3 beurzen van minimum 250 euro toekennen.
Deze beurzen worden toegekend voor hogere studies aan de afstammelingen van de
broeders van de stichter om het even in welke graad, zo meisjes als jongens, die
hogere studies doen, dit is vanaf hun 18de jaar in een wettig erkende school in binnenals buitenland.
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Bij een mogelijk te groot aantal aanvragen beslist de
Commissie, bij het toekennen van de ouders in het laatstgekende aanslagjaar over het
kleinste inkomen beschikten. Dit inkomen moet blijken uit een officieel attest.
Bij de aanvraag moet een officieel inkomstenattest gevoegd betreffende
de laatstgekende netto-inkomsten van de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger
van de kandidaat.
Bij de aanvraag dient eveneens een stamboom gevoegd, waaruit de verwantschap met
de stichter Ghekiere blijkt.
2. De aanvraagprocedure van de studiebeurs
De aanvragen tot het bekomen van de voormelde beurzen, moeten bij gefrankeerde brief of
per mail aan de Provinciale Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van West-Vlaanderen
gezonden worden voor 31 oktober 2020:
Provinciale Commissie voor Studiebeurzenstichtingen
t.a.v. de Griffie
Koning Leopold-III-laan 41
8200 Sint-Andries
griffie@west-vlaanderen.be
De aanvragen moeten de volgende aanwijzingen bevatten:
-

de stichting waarvoor men een beurs aanvraagt; de naam, voornaam van de aanvrager, alsmede het beroep van zijn ouders;
in welke hoedanigheid de kandidaat om een beurs verzoekt, alsook de aard der
studies;
de andere beurzen of openbare toelagen welke de verzoeker geniet. Indien u
geen andere beurs of openbare toelage geniet, vermeldt u dit uitdrukkelijk.

Bij de aanvraag moeten de volgende documenten gevoegd worden:
-

de geboorteakte van de aanvrager;
een getuigschrift van goed gedrag en zeden, door de gemeenteoverheid van de
woonplaats van de ouders van de verzoeker afgeleverd
een getuigschrift van het schoolhoofd of een inschrijvingsbewijs met
vermelding van de studies die tijdens het schooljaar 2020-2021 gevolgd
worden;
stukken die ten volle de verwantschap met de stichter van de beurs bewijzen
of andere titels, die op de beurs recht geven.
Voor de aanvragers die bloedverwanten zijn van de stichter, moeten de
bewijsstukken vergezeld gaan van een stamboom, in tweevoud opgemaakt, en
bij iedere aanvraag gevoegd zijn.

De studenten die om verscheidene beurzen verzoeken, zelfs wanneer zij menen slechts één
beurs te kunnen bekomen, moeten een afzonderlijke aanvraag voor iedere aangegeven
stichting indienen.
Namens de Provinciale Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van de West-Vlaanderen,
Brugge, 21 augustus 2020
De secretaris

De voorzitter

Cathy Catry

Lies Laridon
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GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENINGEN EN REGLEMENTEN
31. OVERZICHT VAN DE GEMEENTELIJKE POLITIEVERORDENINGEN EN REGLEMENTEN VAN 06/08/2020 – 21/08/2020

Datum
besluit

Datum
inwerkingstreding

Gemeente

Onderwerp

Anzegem

Mondmaskerplicht recyclagepark, op alle publieke evenementen en in alle publieke
gebouwen.
Iedereen is verplicht een mondmasker bij te hebben op alle openbare plaatsen binnen
de gemeente.
Mondmaskerplicht voor evenementen op het Zomerplein (cfr. Horeca)

24/07/2020

25/07/2020

Mondmaskerplicht in het prov. domein Bulskampveld (op de centrale as tussen beide
parkings, op beide parkings, de hondenweide, het speelplein)

28/07/2020

28/07/2020

31/08/2020

Uitbreiding mondmaskerplicht in het prov. domein Bulskampveld (op de centrale as
tussen beide parkings, op beide parkings, de hondenweide, het speelplein, in de
kruidentuin, het bezoekerscentrum, rond en op het domein van hoeve Colpaert)
Mondmaskerplicht op recyclagepark
Mondmaskerplicht op het volledige grondgebied

30/07/2020

28/07/2020

31/08/2020

Avelgem
Beernem
Beernem

Bredene
Bredene
Brugge
Brugge
Damme
De Haan
De Panne

Verbod op uitzenden bekerwerdstrijd Club Brugge - Antwerpen op 1/08/2020 op grote
schermen op terassen
Mondmaskerplicht in taxi's en ander individueel bezorldigd personenvervoer
Mondmaskerplicht binnen Damme-centrum
Mondmaskerplicht op het grondgebied op alle publiek toegankelijke plaatsen en op alle
private parkings die publiek toegankelijk zijn (warenhuizen, toeristische logies, ...)
Mondmaskerplicht binnen bebouwde kom

Einddatum

29/07/2020

4/08/2020
31/07/2020
25/07/2020

31/07/2020
26/07/2020

einde
pandemie

129

BESTUURSMEMORIAAL 2020 – 07 dd. 21/08/2020
VU.G. Anthierens, Provinciegriffier, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries

Deerlijk
Diksmuide
Harelbeke

Harelbeke

Harelbeke

Harelbeke
Hooglede

Mondmaskerplicht op parkings grootwarenhuizen, voor het publiek op sport- en
speelterreinen, op evenementen.
Verbod muzikale optredens zomerse vrijdagen
Mondmaskerplicht op parkings supermarkten en winkelgebied Gentsesteenweg, op
parkings en toegangswegen provinciaal domein, in openbare parken en voor alle publiek
op sport- en speelterreinen (sporters en spelende kinderen niet)
Politiebesluit burgemeester van 25 juli 2020, in het kader van bijkomende maatregelen
ter preventie van de verspreiding van het coronavirus (covid 19) en betreffende het
bepalen van plaatsen en straten waar een mondmaskerverplichting geld in de strijd
tegen het corona-virus
Politiebesluit burgemeester van 28 juli 2020, in het kader van bijkomende maatregelen
ter preventie van de verspreiding van het corona-virus (covid 19) en betreffende het
bepalen van plaatsen en straten waar een mondmaskerverplichting geld in de strijd
tegen het corona-virus
Beslissing om bepaalde kermissen en activiteiten daar aan gelinkt niet te laten doorgaan

25/07/2020

25/07/2020

28/07/2020

28/07/2020

31/07/2020
29/07/2020

31/07/2020
30/07/2020

27/07/2020

27/07/2020

Verplichting mondmasker bij te hebben
Mondmaskerplicht op alle parkings, in wachtrijen, publiek toegankelijke ruimtes van
openbare gebouwen, recyclageparken
Sportactiviteiten mogen plaatsvinden zonder toeschouwers
Registratieplicht evenementen cfr. horeca
Mondmaskerplicht evenementen
Verbod evenementen met meer dan 100 verwachte deelnemers
Occasionele (rommel-)markten of verkopen zijn verboden
Houthulst

Politiebesluit burgemeester betreffende bijkomende maatregelen, bovenop de federale
maatregelen van 27/07/2020, om het aantal nieuwe besmettingen met het corona-virus
te beperken
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Houthulst

Besluit van de burgemeester betreffende de openbare gezondheid n.a.v. corona-virus
covid-19 - 10/08/2020. Bijkomende maatregelen, bovenop de federale maatregelen van
27/07/2020, om het aantal nieuwe besmettingen met het corona-virus covid-19 te
beperken

10/08/2020

10/08/2020

Houthulst

Besluit van de burgemeester 19/08/2020 i.v.m. de maatregelen ter beperking van ht
aantal besmettingen met het corona-virus covid-19

19/08/2020

19/08/2020

Ichtegem

Sportwedstrijden zonder publiek.
Verbod publiek toegankelijke evenementen of activiteiten met meer dan 15 personen.
Verbod circus in weekend van 23/08/2020

Ichtegem
Ieper

Ieper
Ieper
Ieper
Ieper
Ieper
Izegem
Knokke-Heist
Koksijde
Kortrijk

Kuurne

Mondmaskerplicht voor toeschouwers Last Post van 19 tot 20.30u (op volledige
kruispunt Menenstraat/Bollingstraat/Kauwekijnstraat en gedeelte Menenstraat brug
over water tot aan Hoornwerk/Kiplinglaan).
Mondmaskerplicht bij deelname aan evenementen, activiteiten en feestelijkheden.
Mondmaskerplicht op zaterdagmarkt
Verbod op kermissen, rommelmarkten en reorganisatie zaterdagmarkt
Mondmaskerplicht in bepaalde winkelstraten en winkelzones
Verplicht mondmasker bij te hebben op openbaar domein en alle publiek toegankelijke
plaatsen (toevoeging aan besluit van 30 juli)
Mondmaskerplicht in drukste deel stadscentrum (handels- en horecagebied)
Mondmaskerplicht op het ganse grondgebied
Mondmaskerplicht op het volledige grondgebied
Mondmaskerplicht op het volledige grondgebied
Verbod samenscholingen van meer dan 10 personen, bubbel van 10 personen bovenop
personen die onder hetzelfde dak wonen.

9/08/2020

20/07/2020

20/07/2020

23/07/2020
22/07/2020
28/07/2020
23/07/2020
5/08/2020

25/07/2020
22/07/2020
29/07/2020
25/07/2020
6/08/2020

24/07/2020

25/07/2020

Mondmaskerplicht recyclagepark
Aanbeveling dragen mondmasker grondgebied (geen goedkeuring voor verplichting)
Aanbeveling beperking van bubbels
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LangemarkPoelkapelle

Ledegem

Ledegem
Lendelede
Lendelede

Verplichting mondmasker bij zich te hebben op volledige grondgebied
Annulatie alle voor publiek toegankelijke evenementen, festiviteiten en activiteiten
t.e.m. 31/08/2020
Annulatie sportwedstrijden op sportterreinen, in openbare gebouwen en op de
openbare weg t.e.m. 31/08/2020
Sporttrainingen mogen plaatsvinden zonder toeschouwers
Groepskleedkamers en -douches van publieke en private sportverenigingen worden
gesloten
Verplichting mondmasker bij zich te hebben op volledige grondgebied
Mondmaskerplicht in wachtrijen, publieke ruimtes in openbare gebouwen en op
recyclageparken
Sportactiviteiten (in- en outdoor) zonder toeschouwers
Groepskleedkamers en -douches gesloten bij publieke en private sportvoorzieningen
Registratieplicht bij evenementen cfr. horeca
Mondmaskerplicht op evenementen
Evenementen >100 deelnemers zijn verboden
Occassionele (rommel-,...)markten of verkopen zijn verboden
Alle evenementen werden afgelast i.s.m. organisaties
Geen indoor trainingen van sportverenigingen, harmonieën, …

4/08/2020

4/08/2020

29/07/2020

29/07/2020

5/08/2020

5/08/2020

Mondmaskerplicht in recyclagepark
Verplichting mondmasker bij te hebben
Mondmaskerplicht in alle wachtrijen, publieke ruimtes in alle openbare gebouwen en
recyclageparken
Indoor sportactiviteiten mogen doorgaan, zonder toeschouwers
Groepsdouches bij publieke en private sportvoorzieningen worden gesloten
Registratieplicht op evenementen cfr. horeca
Mondmaskerplicht op evenementen
Occasionele (rommel-,...)markten of verkopen zijn verboden
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Lo-Reninge

Menen
Menen
Menen
Menen
Menen
Mesen
Meulebeke

Moorslede
Nieuwpoort
Oostende
Oostende
Oudenburg
Oudenburg

Annulatie evenementen georganiseerd door het gemeentebestuur, of die plaats hebben
in gemeentelijke openbare gebouwen of op het openbaar domein en waarvoor het
college van burgemeester en schepenen toelating moeten geven
Mondmaskerplicht in winkelgebied 'De Barakken' en op de recyclageparken
Bestuurlijke politionele maatregel ter vrijwaring van de openbare orde
Bestuurlijke politionele maatregel. Bestuurlijke inbeslagname voertuig
Politieverordening betreffende het fysiek vergaderen van de gemeenteraad en OCMWraad in openbare zitting in cc De Steiger op woensdag 02/09/2020 wegens covid-19
Bestuurlijke politionele maatregel ter preventie van verdere verspreiding van het covid19 virus in Menen t.a.v. de wekelijkse rommelmarkt op de LAR te 8930 Rekkem
Verplichting mondmasker bij te hebben
Verplichting mondmasker bij te hebben
Mondmaskerplicht op volledige sport- en recreatiedomein Ter Borcht en het Park, op
parkings, in wachtrijen, openbare structuren, evenementen, publieke ruimtes in
openbare gebouwen en recyclageparken.
Sportactiviteiten mogen plaatsvinden zonder toeschouwers
Alle evenementen worden afgelast t.e.m. 31/08/2020
Mondmaskerplicht binnen bebouwde kom
Mondmaskerplicht binnen bebouwde kom
Mondmaskerplicht binnen bebouwde kom
Mondmaskerplicht in taxi's
Verbod van alle publieke en private evenementen met meer dan 10 personen
t.e.m.31/08/2020
Mondmaskerplicht recyclagepark

24/07/2020
10/08/2020
12/08/2020
20/08/2020

24/07/2020
10/08/2020
12/08/2020
20/08/2020

12/08/2020

12/08/2020

4/08/2020
30/07/2020

8/08/2020
30/07/2020

27/07/2020
24/07/2020

25/07/2020

30/07/2020
30/07/2020

31/07/2020
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Pittem

Poperinge
Poperinge

Roeselare

Ruiselede

Verplichting mondmasker bij te hebben
Mondmaskerplicht op volledige sportsite, speeltuin en hondenweide; op parkings, in
wachtrijen; in publieke ruimtes van alle openbare gebouwen; op recyclageparken
Sportactiviteiten mogen doorgaan, zonder toeschouwers
Groepskleedkamers en -douches in publieke en private sportvoorzieningen worden
gesloten
Registratieplicht voor alle evenementen cfr. horeca
Mondmaskerplicht op alle evenementen
Evenementen met meer dan 100 verwachte deelnemers zijn verboden
Occasionele (rommel-,...)markten of verkopen zijn verboden
Tijdelijke speelinfrastructuur, zoals zwembaden, glijbanen, springkastelen op openbaar
of privaat domein bij horeca zijn verboden
Preventief plaatsbezoek door BW, politie of NPC voor aanvang evenement
Verplichting mondmasker bij te hebben
Mondmaskerplicht op plaatsen en tijdens activiteiten omschreven in de fed.
Maatregelen, op het recyclagepark
Sportactiviteiten mogen plaatsvinden zonder toeschouwers
Mondmasker dragen op alle openbare plaatsen is sterk aanbevolen

30/07/2020

7/08/2020

30/07/2020

5/08/2020

Mondmaskerplicht op parkings grootwarenhuizen en winkelcentra
Registratie voor evenementen cfr. Horeca
Mondmaskerplicht Sterrebos op parking en voor publiek speelterrein
Afraden competitiewedstrijden (mag niet verbieden van RGI)
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Staden

Tielt

Verplicht mondmasker bij te hebben op hele openbaar domein
Mondmaskerplicht op markten, in publieke ruimtes in openbare gebouwen, op
recyclagepark
Sportwedstrijden geannuleerd t.e.m. 25/08/2020
Sportactiviteiten zonder toeschouwers zijn toegestaan
Groepskleedkamers- en douches worden gesloten, bij publieke en private
sportvoorzieningen
Annuleren evenementen in openbare gebouwen en op openbaar domein t.e.m.
13/09/2020
Activiteiten dienstencentrum zijn opgeschort t.e.m. 13/09/2020
Openbare BBQ's ter beschikking van slechts 1 bubbel op hetzelfde ogenblik
Occasionele (rommel-,...)markten en verkopen zijn verboden t.e.m. 13/09/2020
Tijdelijke speelinrichtingen en speelinfrastructuur op openbaar domein zijn verboden
Verplicht mondmasker bij te hebben op hele openbaar domein en op alle publiek
toegangkelijke plaatsen
Mondmaskerplicht in bepaalde winkelstraten, op publieke en private parkings, in
wachtrijen, in publieke ruimtes van alle openbare gebouwen en op recyclageparken
Sportactiviteiten (in- en outdoor) mogen plaatsvinden, zonder toeschouwers
Bij publieke sportvoorzieningen worden groepskleedkamers en gemeenschappelijke
douches gesloten
Registratieplicht voor alle evenementen cfr. horeca
Mondmaskerplicht op alle evenementen
Evenementen (in- en outdoor) met >100 deelnemers zijn verboden
Occasionele (rommel-,...)markten of verkopen zijn verboden
Tijdelijke speelinfrastructuur, zoals zwembaden, glijbanen, spingkastelen, op het
openbaar of privaat domein bij horecazaken zijn verboden

Torhout

Mondmaskerplicht in recyclageparken
Verbod op evenementen met toeschouwers t.e.m. 2/08/2020

Waregem

Mondmaskerplicht vanaf 12 jaar binnen de ring en door ouders bij ophalen en brengen
kinderen bij speelpleinwerkingen en opvanginitatieven

30/07/2020

1/08/2020

30/07/2020

30/07/2020
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Wervik
Wervik

Mondmaskerplicht op recyclageparken van Wervik en Geluwe

Wevelgem
Wevelgem
Wielsbeke
Wingene
Wingene
Zonnebeke

Zwevegem

24/07/2020
3/08/2020

25/07/2020
4/08/2020

Mondmaskerplicht in centrale speelzone en speelzone brasserie Bergelen van prov.
domein Bergelen
Mondmaskerplicht in recyclagepark
Kleedkamers mogen niet meer gebruikt worden
Mondmaskerplicht in recyclagepark en op alle evenementen boven 50 personen
Mondmaskerplicht in wachtrijen bij ambulante handelaars
Verplicht mondmasker bij te hebben
Mondmaskerplicht op parkings, in wachtrijen, in publieke ruimtes van alle openbare
gebouwen, recyclageparken, op plaatsen waar ouders hun kinderen afzetten/ophalen
voor deelname aan kampen, opvang, speelpleinwerking,…
Registratieplicht op alle evenementen cfr.horeca
Verbod van alle evenementen met meer dan 100 verwachte deelnemers
Reguliere werking van verenigingen kan plaatsvinden zonder publiek conform de
bepalingen

29/07/2020

30/07/2020

31/07/2020

3/08/2020

Mondmaskerplicht in recyclagepark
Registratieplicht voor elke horecabezoeker. Elke horecauitbater is verantwoordelijke
voor organisatie registratie

24/07/2020

25/07/2020

Verplicht mondmasker bij te hebben op hele openbaar domein en op alle publieke
toegankelijke plaatsen
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