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Bijkomende gezondheidsmaatregelen : verplicht dragen van 
mondmaskers in Anderlecht en annulering van de jaarlijkse 

Markt

Naar aanleiding van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad en van de 
daaropvolgende  Gewestelijke  Veiligheidsraad  neemt  de  gemeente  Anderlecht 
bijkomende maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. 
Julien  Milquet,  waarnemend  burgemeester  van  Anderlecht,  heeft  een 
politieverordening ondertekend die het dragen van een mondmasker in bepaalde 
zones van de gemeente vanaf 25 juli verplicht maakt. De jaarlijkse markt van 15 
september wordt ook geannuleerd, in overeenstemming met de richtlijnen van de 
sanitaire maatregelen.

« Hoewel de gezondheidssituatie in Anderlecht in dit stadium niet alarmerend is, blijft de  
toename van het aantal gevallen zorgwekkend. Daarom verplichten we het dragen van 
een masker  op  plaatsen  waar  het  meestal  druk   is.  De voorzorgsmaatregelen  moeten  
absoluut worden gerespecteerd. Ik doe een beroep op ieders verantwoordelijkheidszin »  
zegt Fabrice Cumps,  burgemeester van Anderlecht.
  
Vanaf zaterdag 25 juli  wordt het dragen van een mondmasker verplicht in de volgende 
zones:

• in de wijk Kuregem, op de Bergensesteenweg vanaf de Anderlechtsepoort tot de 
Albert I-square, op de Ropsy Chaudronstraat en op het Raadsplein ;

• in het centrum, in de Wayezstraat, op het Verzetsplein, op het Dapperheidsplein en 
court Saint Guidon ;

• in de wijk Scheut, op de Ninovesteenweg en Henri De Smetplein ;
• in de wijk Het Rad, op het Bizetplein.

 
In bijlage vindt u een kaart met de verschillende betrokken zones.
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Het dragen van een masker is ook verplicht op alle markten en rommelmarkten, evenals 
tijdens publieke evenementen op heel het gemeentelijk grondgebied.

De HORECA-zaken, waar het dragen van een masker ook verplicht is, moeten absoluut 
een klantenregister bijhouden op basis van een model dat in de komende dagen door de 
federale overheid en de horecafederatie zal worden ontwikkeld. “ Uiteraard zullen we ons 
team ten dienste stellen van de horecazaken in onze gemeente om hen te informeren en  
zo goed mogelijk te ondersteunen”, aldus 
Elke Roex, Schepen van Handel.

Net als overal zullen de nachtwinkels op heel het grondgebied van Anderlecht om 22u 
moeten sluiten.

De controles zullen van start gaan vanaf 25 juli aanstaande.

Tenslotte, gezien de huidige pandemie in België en de gezondheidsrisico’s verbonden aan 
haar evolutie, wordt de jaarlijkse markt van Anderlecht,  oorspronkelijk gepland voor 15 
september, geannuleerd.
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