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DRINGENDE MAATREGELEN WEKELIJKSE MARKT 

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; 

Overwegende dat de federale overheid op 13 maart 2020 een federale fase afkondigde inzake de 

coördinatie en het beheer van de Covid-19-crisis; 

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur; 

Gelet op artikel 135§2 van de Nieuwe Gemeentewet waarin bepaald wordt dat de gemeenten de taak 

hebben passende maatregelen te nemen om rampen en plagen zoals epidemieën te voorkomen en het 

verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden; 

Gelet op het Schotens bijzonder politiereglement voor de wekelijkse marktdag; 

Gelet op het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de 

verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken, inbegrepen de laatste actualisaties op 10 juli 

2020; 

Gelet in het bijzonder op artikel 10 van het ministerieel besluit dat stelt dat de bevoegde gemeentelijke 

overheid de markten kan toelaten mits onder meer de marktkramers en hun personeel te verplichten 

om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof of, wanneer dit niet 

mogelijk is omwille van medische redenen, met een gelaatsscherm; 

Gelet op de heropstart vanaf zaterdag 23 mei 2020 van de wekelijkse Schotense markt waarbij onder 

meer de verplichting aan de marktkramers en hun personeel werd opgelegd om de mond en de neus te 

bedekken; 

Gelet op de opnieuw stijgende besmettingen met het coronavirus; 

Overwegende dat het bedekken van de mond en de neus met een masker één van de maatregelen is om 

het risico op verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken en de openbare gezondheid te 

beschermen; 

Overwegende dat het aangewezen is om het dragen van een mondmasker eveneens te verplichten voor 

de bezoekers van de wekelijkse Schotense markt vanaf de leeftijd van 12 jaar; 

Overwegende dat artikel 10 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 eveneens voorziet dat de 

bevoegde gemeentelijke overheid het consumeren van voeding en drank op de markten kan toestaan 

onder de modaliteiten voorzien in artikel 5; 

Overwegende dat overeenkomstig artikel 5°8 van het ministerieel besluit consumptie van voeding en 

drank op de openbare markt ter plekke kan toegelaten worden, mits de marktkramer ervoor zorgt dat er 
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voor zijn kraam geen groepen gevormd worden en hij zijn klanten erop wijst om niet voor zijn kraam 

te blijven staan; 

Gelet op artikel 134§1 van de Nieuwe Gemeentewet dat stelt dat de burgemeester instaat voor de 

openbare orde, rust en veiligheid op het grondgebied van zijn gemeente en dat hij ingeval van een 

onvoorziene gebeurtenis, waarbij het geringste uitstel gevaar of schade zou kunnen opleveren voor de 

inwoners, politieverordeningen kan maken onder de verplichting om daarvan onverwijld aan de 

gemeenteraad kennis te geven, met opgave van de redenen waarom hij gemeend heeft zich niet tot de 

raad te moeten wenden; 

Overwegende dat het geringste uitstel van deze maatregelen betreffende de wekelijkse markt een 

ernstig gevaar inhoudt voor de verspreiding van het coronavirus en de openbare gezondheid; 

Overwegende dat de burgemeester om deze redenen van oordeel is dat hij het advies van de 

gemeenteraad niet kan afwachten; 

Overwegende dat de gemeenteraad van deze politieverordening onverwijld in kennis dient gesteld te 

worden; 

Overwegende dat deze politieverordening door de gemeenteraad moet bekrachtigd worden op de 

eerstvolgende vergadering, op straffe van verval; 

Besluit: 

Artikel 1 

Het dragen van mondmaskers te verplichten voor bezoekers van de wekelijkse Schotense markt vanaf 

de leeftijd van 12 jaar. 

Artikel 2 

Overeenkomstig artikel 5,8° van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende 

maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken, consumptie van voeding 

en drank ter plekke op de wekelijkse Schotense markt toe te staan, mits de marktkramer ervoor zorgt 

dat er voor zijn kraam geen groepen gevormd worden en hij zijn klanten erop wijst om niet voor zijn 

kraam te blijven staan. 

Artikel 3 

Dat inbreuken op deze politieverordening bestraft kunnen worden met een administratieve geldboete 

ten bedrage van maximum 350 euro, overeenkomstig de procedure bepaald in titel 5 “Strafbepalingen” 

van het Algemeen Politiereglement Schoten en de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke 

administratieve sancties. 

Artikel 4 

Dat deze politieverordening van toepassing is vanaf de eerstvolgende wekelijkse markt op 25 juli 2020 

en geldt tot er nieuwe instructies volgen betreffende de coronamaatregelen. 

Artikel 5 

Deze politieverordening onverwijld ter kennis te brengen aan de gemeenteraad en ter bekrachtiging 

voor te leggen in de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad. 

Artikel 6 

Dat deze politieverordening bekendgemaakt wordt overeenkomstig de artikelen 286 en 287 van het 

decreet over het lokaal bestuur. 

Artikel 7 

Een afschrift van deze politieverordening over te maken aan: 

- de deputatie van de provincieraad van Antwerpen 
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- de griffies van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen en de politierechtbank te  

  Antwerpen 

- de sanctionerend ambtenaar in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties. 

 

burgemeester, 

Maarten De Veuster  

 

 

 

Voor eensluidend afschrift, 

 

 

  

burgemeester,  

  

Maarten De Veuster  

 


