
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De burgemeester van de gemeente Asse, 

 
 

Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid de artikelen 133, 134 en 135; 
 
Overwegende dat de burgemeester belast is met de uitvoering van de 

politiewetten, de politiedecreten, de politieordonnanties, de politieverordeningen 
en de politiebesluiten; 

 
Gelet op het ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende 
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken; 

 
Overwegende dat krachtens artikel 28, lid 2, 10° van voormeld ministerieel besluit 

eenieder vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht is om de mond en de neus te 
bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof 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; 

 
Overwegende dat de bevoegde gemeentelijke overheid aldus bijkomende 
passende preventiemaatregelen kan nemen; 

 
Overwegende dat het aantal nieuwe besmettingen van het coronavirus COVID-19  

blijft stijgen, zodat - gelet op het voorzorgsbeginsel – er dringende maatregelen 
genomen dienen te worden; 
 

Overwegende dat het COVID-19 virus zich o.a. via de lucht verspreidt van mens 
op mens, waarbij de overdracht van de ziekte kan plaatsvinden via alle mogelijke 

emissies van de mond en de neus; 
 
Overwegende dat er wordt vastgesteld dat in de schoolomgevingen (groot)ouders 

hun (klein)kinderen afzetten en ophalen, waarbij er niet altijd een mondmasker 
wordt gedragen; 

 
Overwegende dat de schoolomgevingen aldus als druk bezochte plaatsen dienen 

te worden bepaald, waarbij het dragen van een mondmasker aangewezen is; 
 
 

 
            ./. 



            ./. 
 

 
 
Besluit: 

 
 

Artikel 1.- Ter vrijwaring van de openbare veiligheid en gezondheid in het licht 
van het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus COVID-
19, is het voor alle personen vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht 

om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk 
ander alternatief in stof in de omgeving van onderwijsinstellingen op 

het grondgebied van de gemeente Asse, met name in de volgende 
plaatsen: 

 
1) Asse: 
a) Vrije Kleuterschool Asse, Gemeenteplein 28, 1730 Asse, 

+ 100 meter links en rechts van deze in- en uitgang op de straat 
van voormeld adres, 

+ Gemeenteplein. 
 
b) Sint-Martinusscholen, Koensborre 1, 1730 Asse, 

+ 100 meter links en rechts van deze in- en uitgang op de straat 
van voormeld adres, 

+ Koensborreplein. 
 
c) Vijverbeek lager en secundair onderwijs, Nieuwstraat 122, 1730 

Asse, 
+ 100 meter links en rechts van deze in- en uitgang op de straat 

van voormeld adres, 
+ plein Muurveld. 
 

d) De Kleine Wereld, Nieuwstraat 72, 1730 Asse, 
+ 100 meter links en rechts van deze in- en uitgang op de straat 

van voormeld adres, 
+ Koensborreplein. 
 

e) Sint-Martinusscholen Middenschool, Parklaan 17, 1730 Asse, 
+ 100 meter links en rechts van deze in- en uitgang op de straat 

van voormeld adres, 
+ Boekfosparking, 
+ Belvédèresteegje. 

 
f) GBS Centrum, Mollestraat 31, 1730 Asse, 

+ 100 meter links en rechts van deze in- en uitgang op de straat 
van voormeld adres, 
+ parking Prieelstraat. 

  
2) Asse-ter-Heide: 

a) De Leerheide, Oostkouter 1, 1730 Asse, 
+ 100 meter links en rechts van deze in- en uitgang op de straat 

van voormeld adres, 



+ Sint-Hubertusplein; 
+ Kapellestraat (tussen N9 en Oostkouter); 

+ parking t.h.v. Kapellestraat. 
  
3) Walfergem: 

a) Sint-Martinusscholen ASO, Petrus Ascanusplein 1, 1730 Asse, 
+ 100 meter links en rechts van deze in- en uitgang op de straat 

van voormeld adres, 
+ Petrus Ascanusplein. 
 

b) GBS Sleutelbos, Stevensveld 16, 1730 Asse, 
+ 100 meter links en rechts van deze in- en uitgang op de straat 

van voormeld adres, 
+ Keesdal. 

  
4) Relegem: 
a) GBS Relegem, Dorpsstraat 1, 1731 Relegem, 

+ 100 meter links en rechts van deze in- en uitgang op de straat 
van voormeld adres, 

+ Gemeentelijke parking. 
 
5) Zellik: 

a) GLS De Regenboog, Noorderlaan 4, 1731 Zellik, 
+ 100 meter links en rechts van deze in- en uitgang op de straat 

van voormeld adres, 
+ parking Noorderlaan. 
 

b) GO! Basisschool De Glinster, Cesar van Malderenstraat 35, 1731 
Zellik, 

+ 100 meter links en rechts van deze in- en uitgang op de straat 
van voormeld adres. 
 

c) Vrije Kleuterschool Zellik, Kloosterstraat 3, 1731 Zellik, 
+ 100 meter links en rechts van deze in- en uitgang op de straat 

van voormeld adres.  
 
6) Krokegem: 

a) GBS De Springplank, Oude Dendermondsebaan 19, 1730 Asse, 
+ 100 meter links en rechts van deze in- en uitgang op de straat 

van voormeld adres, 
+ Kerkplein Krokegem. 
  

7) Mollem: 
a) GBS Mollem, Kasteelstraat 49, 1730 Asse, 

+ 100 meter links en rechts van deze in- en uitgang op de straat 
van voormeld adres, 
+ Kerkplein Mollem. 

 
b) Kleuterschool De dolfijntjes, Kouter 4, 1730 Asse: 

+ 100 meter links en rechts van deze in- en uitgang op de straat 
van voormeld adres. 

   



Artikel 2.- De in artikel 1 vermelde verplichting geldt tijdens schooldagen van 
7.00 tot 18.15 uur. 

 
Artikel 3.- Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof 

niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een 

gelaatsscherm worden gebruikt. 
 

De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker, een 
alternatief in stof of een gelaatsscherm te dragen omwille van een 
beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet 

voldoen aan de bepalingen van dit besluit die deze verplichting 
voorzien. 

 
Artikel 4.- De politie is belast met het toezicht op de naleving van dit besluit. 

 
Artikel 5.- Inbreuken op dit besluit worden overeenkomstig artikel 29 van het 

ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende 

maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te 
beperken, beteugeld met de straffen bepaald door artikel 187 van de 

wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. 
 
Artikel 6.- De in artikel 1 vermelde verplichting zal bekendgemaakt worden via 

aanplakking in de in artikel 1 vermelde omgeving van 
onderwijsinstellingen en dit besluit wordt bekendgemaakt zoals 

voorgeschreven in artikel 285 van het decreet van 22 december 2017 
over het lokaal bestuur. 

 

Artikel 7.- Dit besluit treedt in werking op 26 oktober 2020. 
 

 
 
Te Asse, 22 oktober 2020. 

 
 

 
 

Koen Van Elsen     Lander Van Droogenbroeck 
Burgemeester     Algemeen directeur 


