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Verplicht dragen mondmasker in de nabijheid van scholen voor,
tijdens en na start en stoppen schoolactiviteiten
Aanleiding en doel:
Bij start en einde van de scholen is het risico groot dat er een grote toeloop is aan de
schoolpoorten en in de onmiddellijke omgeving ervan.
Op dit ogenblik geldt al de verplichting om een mondmasker bij zich te hebben wanneer men zich
op het openbaar domein begeeft, tevens dient men dit mondmasker aan te doen op ogenblikken
dat men de social distancing op het openbaar domein niet kan garanderen, zijnde op drukke
plaatsen.
In het veiligheidsoverleg is in overleg met de scholen de aanbeveling gedaan om het dragen van
het mondmasker in de omgeving van de scholen te verplichten.
Juridische grond:
Artikel 63 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
Artikel 135, §2 Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.
Ministerieel besluit van 8 oktober houden wijziging van het MB van 30 juni 2020 houdende
dringende maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken.
De maatregelen voorzien in dit besluit zijn van toepassing tot dit besluit opgeheven wordt.
Advies en motivering:
Gezien het aan de scholen bij begin en einde van de lessen druk is, door de toevloed aan kinderen,
ouders, grootouders, leerkrachten, begeleiders, wordt geadviseerd deze verplichting op te leggen.
Besluit: eenparig
Artikel 1: in de directe omgeving van de in- en uitgangen van de scholen in Machelen-Diegem,
zijnde alle basisscholen van alle onderwijsnetten en het GISO, geldt met ingang van maandag 19
oktober 2020 een mondmaskerplicht voor iedereen ouder dan 12 jaar, tijdens volgende
momenten:
Een half uur voor en na de start van de lessen
Een half uur voor en na het beëindigen van de lessen.

Artikel 2: de directe omgeving wordt afgebakend door een straal van 100 meter rond de diverse
betrokken scholen. De zones zullen afgebakend worden door pictogrammen waarop naast de
tekst “mondmasker verplicht" ook het teken van een mondmasker zal worden op aangebracht.
Artikel 3: de maatregelen voorzien in dit besluit zijn van toepassing gedurende een periode van 19
oktober 2020 tot en met 15 november 2020, onverminderd andere beslissingen van hogere
overheden in dit kader.

