
 

Waaruit bestaat de aanpassing? 

De gouverneur past zijn politiebesluit over de plicht tot het dragen van het mondmasker in de 

provincie West-Vlaanderen aan op vraag van een meerderheid van de kustburgemeesters. 

Via dit besluit legt hij op dat het mondmasker tijdens de kerstvakantie over de volledige 

zeedijk (deel bebouwde kom) verplicht gedragen moet worden.  De reden hiervoor is om te 

streven naar een uniformiteit enerzijds en om te anticiperen op een verwachte drukte aan de 

kust anderzijds.  Volgens de prognoses zullen de vakantiewoningen immers grotendeels 

bezet zijn aan de kust en verwachten we ook veel tweede verblijvers. 

Er zijn een aantal uitzonderingen voorzien, waarbij het mondneusmasker niet gedragen moet 

worden op de zeedijk, nl: 

• Bij het sporten (fietsen ongeacht het type fiets, lopen/joggen, …); 

• Bij het uitoefenen van een fysiek zware beroepsinspanning (vb wegeniswerken op de 

zeedijk); 

• Tijdens de duur van eten, drinken, roken, liplezen of het snuiten van de neus. 

 

Wat blijft van toepassing door dit besluit? 

• Iedereen die zich in de provincie West-Vlaanderen bevindt, moet steeds een 

mondneusmasker op zak hebben.  Dit met de idee dat je het meteen moet kunnen 

aandoen als je op een drukke plaats komt (waar je dus de 1,5 meter afstand niet kan 

houden); 

• Voor alle personen vanaf de leeftijd van 13 jaar is het altijd verplicht een mondneusmasker 

of elk ander alternatief in stof te dragen op volgende plaatsen op het grondgebied van de 

provincie West-Vlaanderen:  

o in alle voor het publiek toegankelijke gebouwen (gemeentehuis, sporthal, 

bibliotheek, gerechtsgebouw etc.), met uitzondering wanneer men neerzit en op 

voorwaarde dat de veiligheidsafstand van 1,5 meter en de andere algemene regels 

om de verspreiding van het virus tegen te gaan worden gerespecteerd; 

o op alle (toegestane) markten;  

o in de recyclageparken; 
o in gebouwen voor erediensten en gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening 

van de niet-confessionele morele dienstverlening;  

o en dus bijkomend: op de zeedijk (deel dat binnen de bebouwde kom ligt) van 19 

december 2020 0u00 tot en met 3 januari 2021 24u00. 
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Gouverneur legt in overleg met de kustburgemeesters de 

mondmaskerplicht op de zeedijk (deel bebouwde kom) op 

in de kerstvakantie  



 

Het besluit gaat in vanaf 19 december 2020. 

 

 

Volg  

• Twitter: @crisisWVL   

• Facebook: noodplanning West-Vlaanderen – Provincie West-Vlaanderen 

• Website: https://www.west-vlaanderen.be/corona/maatregelen 

 

Meer info voor pers (niet voor publicatie): 

Gouverneur Carl Decaluwé, 0476 40 85 17 


