
POLITIEBESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN 25 JUNI 2021 TOT HET BEPALEN VAN EEN 
VERBOD TOT HET PLAATSEN VAN UITSTALLINGEN OP HET OPENBAAR DOMEIN  IN DE 
PAALSTRAAT IN DE STRIJD TEGEN HET CORONA-VIRUS (COVID-19)

Besluiten van de burgemeester van 25.06.2021 pagina 1 van 3

Gemeente
Schoten

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN

VAN DE BURGEMEESTER

VAN 25.06.2021

Aanwezig: Maarten De Veuster, burgemeester.

POLITIEBESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN 25 JUNI 2021 TOT HET 
BEPALEN VAN EEN VERBOD TOT HET PLAATSEN VAN UITSTALLINGEN OP 
HET OPENBAAR DOMEIN  IN DE PAALSTRAAT IN DE STRIJD TEGEN HET 
CORONA-VIRUS (COVID-19)

De burgemeester,

Overwegende dat momenteel in België en in vele andere delen van de wereld de zogenaamde Corona-
epidemie (COVID-19 virus) heerst;

Overwegende dat de Wereldgezondheidsorganisatie deze epidemie op 11 maart 2020 tot een pandemie 
heeft verklaard, met een aanzienlijke verspreiding binnen Europa en België;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase 
betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19;

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur en in het bijzonder artikel 63;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de 
verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit 
van 23 juni 2021;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 27 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 
houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken 
zowel de burgemeester als de gouverneur aanvullende preventieve voorzorgsmaatregelen kunnen 
nemen;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 133, 2de alinea en artikel 135 §2, 5° van de Nieuwe 
Gemeentewet de burgemeester over uitvoerende politiebevoegdheden beschikt en politiebesluiten kan 
maken;

Gelet op artikel 25, tweede lid van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, waarin bepaald wordt 
dat eenieder, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, verplicht is om de mond en de neus te 
bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof wanneer het onmogelijk is om de 
naleving van de regels van social distancing te garanderen, met uitzondering van de gevallen bedoeld 
in artikel 23, §2 en §4 en in bepaalde inrichtingen, op bepaalde plaatsen en in bepaalde specifieke 
situaties;

Overwegende dat volgens artikel 25, tweede lid, 6° van het voormeld ministerieel besluit van 28 
oktober 2020 de mondmaskerplicht onder meer geldt in de winkelstraten, de markten, de kermissen, 
en elke private of publieke druk bezochte plaats, bepaald door de bevoegde lokale overheid en 
afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is;
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Gelet op de politieverordening van de gouverneur van 11 juni 2021 tot opheffing van de 
politieverordening van 1 december 2020 betreffende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het 
coronavirus COVID-19 (verplichting mond-neusmasker);

Gelet op het politiebesluit van de burgemeester van 11 juni 2021 tot het opheffen van het politiebesluit 
van 27 augustus 2020 tot het bepalen van plaatsen en straten waar een mondmaskerverplichting geldt 
in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19) en tot het opnieuw bepalen van een mondmaskerplicht 
voor de bezoekers van de zaterdagmarkt en voor de centrumomgeving in de strijd tegen het Corona-
virus (Covid-19);

Overwegende dat in het voornoemd politiebesluit van de burgemeester van 11 juni 2021 meer 
specifiek werd beslist om de mondmaskerplicht nog te blijven aanhouden in de centrumomgeving tot 
en met 24 juni 2021;

Overwegende dat vanaf 25 juni 2021 om 10.00 uur tot en met 27 juni 2021 om 18.00 uur tijdens de 
handelsmanifestatie, zoals goedgekeurd in het besluit van het college van burgemeester en schepenen 
van 3 juni 2021, de Paalstraat autovrij zal zijn en de regels voor de naleving van de sociale distancing 
makkelijk te garanderen zijn;

Overwegende dat vanaf 28 juni 2021 de Paalstraat niet meer autovrij zal zijn en er geen 
mondmaskerplicht meer zal gelden;

Overwegende dat het virus nog niet verdwenen is van het Belgisch grondgebied;

Overwegende dat de algemene epidemiologische toestand zeer gunstig evolueert;

Overwegende dat reeds een groot deel van de bevolking gedeeltelijk of volledig gevaccineerd is;

Overwegende dat de cijfers betreffende de coronabesmettingen in de gemeente Schoten eveneens in 
gunstige zin evolueren, maar de waakzaamheid toch nog even behouden moet worden om de verdere 
verspreiding van dit virus tegen te gaan en de gezondheid van de burgers te beschermen;

Overwegende dat de social distancing de belangrijkste en prioritaire preventiemaatregel blijft;

Overwegende dat het voetpad van de Paalstraat heel smal is waardoor bij het kruisen van voetgangers 
de afstand van 1,5 meter heel moeilijk te houden is, zonder op de straat te wandelen;

Overwegende dat het verbod voor de handelaars in de Paalstraat om uitstallingen op het openbaar 
domein te plaatsen, om zo de beschikbare ruimte voor de voetgangers te kunnen vrijwaren, voorlopig 
behouden dient te worden;

Gelet op het overleg met de politiediensten;

Overwegende dat om de naleving van dit politiebesluit te verzekeren, de burgemeester rechtstreekse 
dwangmiddelen kan aanwenden en hij beroep kan doen op de lokale politie Schoten en de federale 
politie;

Besluit:

Artikel 1

Een verbod in te stellen voor het plaatsen van uitstallingen op het openbaar domein in de Paalstraat, 
vanaf de Markt tot het kruispunt Rodeborgstraat.

Artikel 2

De inbreuken op dit besluit worden gesanctioneerd overeenkomstig artikel 26 van het ministerieel 
besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 
COVID-19 te beperken, zoals laatst gewijzigd bij ministerieel besluit van 23 juni 2021, met de straffen 
bepaald door artikel 187 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

Artikel 3



POLITIEBESLUIT VAN DE BURGEMEESTER VAN 25 JUNI 2021 TOT HET BEPALEN VAN EEN 
VERBOD TOT HET PLAATSEN VAN UITSTALLINGEN OP HET OPENBAAR DOMEIN  IN DE 
PAALSTRAAT IN DE STRIJD TEGEN HET CORONA-VIRUS (COVID-19)

Besluiten van de burgemeester van 25.06.2021 pagina 3 van 3

Deze beslissing treedt in werking vanaf 28 juni 2021 en geldt tot de uitdrukkelijke opheffing ervan.

Artikel 4

De lokale politie Schoten en de federale politie zijn belast met het toezicht op de naleving van dit 
besluit.

Artikel 5

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingesteld door binnen de zestig (60) dagen na ontvangst, een 
verzoekschrift tot schorsing of vernietiging in te dienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Het ondertekende verzoekschrift kan per aangetekende zending aan de griffie van de 
Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel worden gericht of elektronisch via 
http://eproadmin.raadvst-consetat.be

Artikel 6

Dit besluit zal bekendgemaakt worden overeenkomstig de artikelen 285-287 van het decreet over het 
lokaal bestuur.

Daarnaast wordt dit besluit ter kennis gebracht aan de korpschef van de lokale politie Schoten, de 
procureur des Konings van Antwerpen en de gouverneur van de provincie Antwerpen.

burgemeester,

Maarten De Veuster

burgemeester,

Maarten De Veuster

Voor eensluidend afschrift,


