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Titel 1 – Algemene bepalingen. 

 

Hoofdstuk 1.- Toepassingsgebied. 
 

Artikel 1. Deze verordening behandelt materies die verband houden met de opdrachten 

van de gemeente, zoals bepaald in de gemeentewet en het gemeentedecreet. Het heeft 

als doel de inwoners te laten genieten van de voordelen van een goede politie, en meer 

bepaald wat betreft het toezien op de netheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust en 

het vermijden van openbare overlast in het openbaar. 

 

Artikel 2. Dit reglement is van toepassing op het grondgebied van de stad Lier en op elke 

persoon die zich op het grondgebied bevindt, ongeacht zijn woonplaats of nationaliteit. 

 

Hoofdstuk 2. Begrippen. 
 

Artikel 3. Voor de toepassing van onderhavig reglement, verstaat men onder “openbare 

ruimte”: 

 

- de openbare weg, met inbegrip van de bermen, voetpaden en de ruimten aangelegd 

als aanhorigheden van de verkeerswegen en voornamelijk bestemd voor het parkeren 

van voertuigen;  

 

- de groene ruimten, te weten de openbare plantsoenen, wandelplaatsen, parken, 

tuinen, pleinen, speelterreinen en alle stukken van de openbare ruimte buiten de 

rijbaan, die openstaan voor het verkeer van personen en in hoofdorde bestemd zijn 

voor wandelen en ontspanning. 

 

De openbare weg is dat gedeelte van het gemeentelijke grondgebied dat in hoofdorde 

bestemd is voor het verkeer van personen of voertuigen en voor iedereen toegankelijk is 

binnen de bij wetten, besluiten en reglementen bepaalde perken. Het omvat tevens, 

binnen dezelfde perken van wetten en verordeningen, de installaties voor het vervoer en 

de bedeling van goederen, energie en signalen.  

 

De berm is de ruimte of het gedeelte van de weg dat niet in de rijweg begrepen is.  

 

Onder voetpad verstaat men de doorgaans ten opzichte van de rijweg verhoogde of 

gelijkgrondse berm, die langs de rooilijn gelegen is en voor de voetgangers bestemd is. 

 

Worden beschouwd als “plaats die toegankelijk is voor het publiek” elke plaats die 

gelegen is in de gemeente die niet enkel toegankelijk is voor de beheerder van de plaats, 

voor degene die er werkt of voor degenen die er individueel worden uitgenodigd, met 

uitzondering van de woonplaats, de plaats van het werk of de plaats van de onderwijs- of 

opleidingsinstelling van de overtreder. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 24-06-2013] 

 

Artikel 3/1. Voor de toepassing van onderhavig reglement, verstaat men onder 

“Kernwinkelgebied ”: 

 

 de door het Lierse stadsbestuur afgebakende zones i.c.: 

- Antwerpsestraat 

- Kartuizersvest: oneven nummers t.e.m. 29/31 én Kartuizersvest even nummers t.e.m. 

28. 

- Grote Markt 

- Rechtestraat 
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[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 19-12-2022, inwerkingtreding 01-01-2023] 

 

 

Hoofdstuk 3. Precair en herroepbaar karakter van de 
vergunning en modaliteiten voor het gebruik ervan. 
 

Artikel 4. § 1. De in onderhavig reglement beoogde vergunningen worden precair en 

herroepbaar afgegeven, in de vorm van een persoonlijke en onoverdraagbare titel, die de 

gemeente niet aansprakelijk stelt behoudens in de wettelijk voorziene gevallen. 

 

Ze kunnen op ieder moment opgeheven worden wanneer het algemene belang het 

vereist. 

 

Ze kunnen ook geschorst of ingetrokken worden door het college van burgemeester en 

schepenen wanneer de houder een overtreding begaat tegen onderhavig reglement, 

overeenkomstig de bij artikel 45 van de wet van 24 juni 2013 voorziene procedure. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

§ 2. De begunstigden moeten zich strikt houden aan de voorschriften van de 

vergunningsakte en erover waken dat diens voorwerp geen schade kan berokkenen aan 

anderen, noch de openbare veiligheid, rust of netheid en gezondheid in het gedrang kan 

brengen. 

 

Behoudens in de wettelijke voorziene gevallen is de stad niet aansprakelijk voor de 

schade die kan voortvloeien uit de - al dan niet foutieve - uitoefening van de bij de 

vergunning beoogde activiteit. 

 

§ 3. Wanneer de vergunningsakte betrekking heeft op: 

 

- een activiteit of een evenement in een voor het publiek toegankelijke plaats, dan moet 

de akte zich op de plaats in kwestie bevinden; 

 

- een activiteit in de openbare ruimte of een bezetting ervan, dan moet de begunstigde 

de akte bij zich hebben tijdens de activiteit of de bezetting. 

 

In beide gevallen moet de akte getoond worden op politieverzoek. 

 

Artikel 5. Wanneer de openbare veiligheid, netheid, gezondheid of rust in het gedrang 

komen door situaties waarvan de oorzaak bij privé-eigendommen ligt, kan de 

burgemeester de nodige besluiten nemen. 

 

De eigenaars, huurders, bezetters of zij die er op een of andere manier verantwoordelijk 

voor zijn, moeten er zich naar schikken. 

 

In geval van weigering of vertraging in de uitvoering van de bij voornoemde besluiten 

voorgeschreven maatregelen, alsook indien het onmogelijk is ze aan de betrokkenen te 

betekenen, kan de burgemeester er ambtshalve toe doen overgaan, op risico van de in 

gebreke blijvende partijen, die de kosten hoofdelijk moeten dragen. 

 

Artikel 6. De persoon die de voorschriften van de bepalingen van onderhavig reglement 

niet naleeft, is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die daaruit kan voortvloeien. 

 

De gemeente is niet aansprakelijk voor de schade die zou voortvloeien uit de niet-

naleving door derden van de bij dit reglement voorgeschreven bepalingen. 
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Titel 2 – De openbare netheid en gezondheid. 

 

Hoofdstuk 1. Netheid van de openbare ruimte. 
 

Afdeling 1. Algemeen verbod op het bevuilen van de openbare 
ruimte. 
 

Artikel 7. Het is verboden ieder voorwerp of plaats in de openbare ruimte te bevuilen op 

gelijk welke manier (zoals o.a. het weggooien van verpakkingen van snoep, snacks, 

sigaretten, drank en andere versnaperingen, alsook allerlei papierafval, kauwgom, 

vruchtenschillen, plasticafval, zakjes of sigarettenpeuken), door eigen toedoen of door 

toedoen van de personen, dieren of zaken waarop men toezicht of waarover men 

zeggenschap heeft. Met voorwerp of plaats wordt o.a. bedoeld:  

 

1. ieder voorwerp van algemeen nut of ieder voorwerp voor de versiering van de 

openbare ruimte; 

2. ieder onderdeel van het straatmeubilair; 

3. galerijen en doorgangen op private grond die voor het publiek toegankelijk zijn; 

4. openbare gebouwen en privé-eigendommen; 

5. voertuigen van derden. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Afdeling 2. Onderhoud van voetpaden, straatgoten, bermen en 
eigendommen. 
 

Artikel 8. De voetpaden, straatgoten en bermen langsheen al dan niet bewoonde 

gebouwen dienen te worden onderhouden en bestendig proper te worden gehouden. 

Deze verplichtingen berusten:  

 

1. voor bewoonde gebouwen: op de bewoner of gebruiker. 

2. voor gebouwen zonder woonfunctie: op de conciërges, portiers, bewakers of de 

personen die belast zijn met het dagelijks onderhoud van de gebouwen.  

3. voor leegstaande gebouwen of onbebouwde terreinen: op iedere houder van een 

reëel recht op het goed met name eigenaars, vruchtgebruikers, erfpachters, 

opstalhouders, titularis van een gebruiksrecht, recht van bewoning, erfdienstbaarheid 

of huurders; 

4. voor flatgebouwen, op de personen die speciaal belast zijn met het dagelijks 

onderhoud ervan of deze aangeduid door een huishoudelijk reglement. Bij gebreke 

hiervan of indien deze persoon in gebreke blijft rust de verplichting op de bewoners of 

gebruikers van de gelijkvloerse verdieping en eerst op diegenen die aan de straatkant 

wonen. Indien er geen bewoners of gebruikers zijn op de gelijkvloerse verdieping valt 

de verplichting op de bewoners of gebruikers van de eerste verdieping, enzovoort. 

 

Deze verplichtingen omvatten onder andere de verwijdering van onkruid en wilde 

begroeiing, vervuilende producten of materialen.  

 

Voetpaden, straatgoten en bermen mogen enkel schoongemaakt worden op de meest 

aangewezen tijdstippen om de veilige en gemakkelijke doorgang en de openbare rust 

niet in het gedrang te brengen. 

Het onderhoud en de reiniging moeten op zo’n manier gebeuren dat de bestrating niet 

beschadigd wordt.  

 

[gewijzigd besluit gemeenteraad 28-03-2011] 
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Artikel 8/1. In straten en pleinen waar geen voetpad is aangelegd, dienen de in artikel 8 

vermelde personen in de aldaar vermelde gevallen en onder dezelfde voorwaarden de 

verplichtingen voorzien in artikel 8 uit te voeren over een breedte van minimum 1,5 

meter gemeten vanaf de gevel of vanaf de rooilijn. 

 

[toegevoegd besluit gemeenteraad 28-03-2011] 

[gewijzigd besluit gemeenteraad 27-11-2017] 

 

Artikel 9. De goede staat van onbebouwde terreinen, braakgronden en onbebouwde 

gedeelten van eigendommen moet op ieder moment verzekerd zijn, wat onder andere 

inhoudt dat erover dient gewaakt te worden dat de begroeiing noch de openbare 

eigendom noch de openbare veiligheid bedreigt. 

 

Het is verboden vuilnis, puin of welke stoffen ook op de braakgronden neer te leggen of 

te bewaren. 

 

Deze verplichting rust op de in vorig artikel vermelde personen.  

 

Artikel 10. Opgeheven. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

  

Afdeling 3. Dieren - uitwerpselen. 
 

Artikel 11. De begeleider van een hond is verplicht: 

 

- te beletten dat deze hond iedere plaats van de openbare ruimte of plaatsen die 

toegankelijk zijn voor het publiek bevuilt; 

- op de hiervoor vermelde plaatsen, de uitwerpselen van zijn hond onmiddellijk te 

verwijderen. 

 

De begeleider van een hond, die zich in de openbare ruimte bevindt, is verplicht steeds in 

het bezit te zijn van ten minste één zakje bestemd voor de uitwerpselen. 

Het zakje moet op het eerste verzoek van de politie of de gemachtigde ambtenaar 

getoond worden. 

 

De bepalingen van dit artikel gelden niet voor gehandicapten die begeleid worden door 

een geleide hond. 

 

[gewijzigd besluit gemeenteraad 28-03-2011] 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

 Artikel 12. Elke koets of ander voertuig, getrokken door een trek-, last-, of rijdier, moet 

voorzien zijn van een opvangzak voor de uitwerpselen. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Afdeling 4. Wateroppervlakten, waterwegen, kanaliseringen, 
afvloeiingen. 
 

Artikel 13. §1. Het is verboden de leidingen bestemd voor de werking van fonteinen en 

de leidingen of afvoersloten voor de afvoer van regen- of afvalwater te versperren of er 

enig voorwerp in te gooien waardoor ze kunnen verstoppen. 
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§2. De houder van een machtiging voor het beschoeien, inbuizen of overwelven van een 

baangracht is gehouden  deze jaarlijks te ruimen voor 15 september zodat de goede 

doorstroming ervan wordt gegarandeerd. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad 29-05-2017, inwerkingtreding 01-06-2017] 

 

Artikel 14.  Het is verboden om de riolen in de openbare ruimte te ontstoppen, schoon te 

maken, te herstellen of er aansluitingen op aan te brengen. 

 

Het verbod is niet van toepassing op de vrijmaking van kolken als de minste vertraging 

de aangrenzende eigendommen schade zou kunnen berokkenen en voor zover er niets 

wordt gedemonteerd of uitgegraven. Het verbod is evenmin van toepassing bij reiniging 

kolken door derden in opdracht van de stad 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Artikel 15. Opgeheven.  

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Artikel 16. Opgeheven.  

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Artikel 17. Het is tenzij, ter plaatse anders vermeld, verboden te baden in door het 

stadsbestuur beheerde rivieren, kanalen, vijvers, bekkens, fonteinen gelegen in openbare 

ruimten of deze te bevuilen of er dieren in te laten baden of te wassen of er eender wat 

in onder te dompelen. 

 

Artikel 18. Het is verboden andere dan huishoudelijke afvalwaters, uit de bebouwde en 

onbebouwde eigendommen op de openbare weg te laten afvloeien.  Het is verboden 

lozingen van grondwater in rioolkolken of afwateringsstelsel te laten geschieden zonder 

het gebruik van een zandvanger. 

 

Artikel 19. Opgeheven.  

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Afdeling 5. Aanplakking en graffiti. 
    

Artikel 20. Het aanbrengen van affiches mag uitsluitend op de daartoe door de stad 

bestemde plaatsen. Op deze plaatsen staat de vermelding “plakken enkel door 

stadsdiensten”. Het aanbrengen van aankondigingpanelen mag uitsluitend op de daartoe 

bestemde infoborden.  Op deze infoborden staat de vermelding “aankondigingpanelen 

enkel aangebracht door stadsdiensten”. Onder infobord wordt verstaan: een metalen 

kader, geplaatst door de stad Lier om aankondigingpanelen op aan te brengen 

 

Vrij aanplakken mag op de infozuilen, die de stad Lier voorziet om aanplakbiljetten, 

berichten of aankondigingen aan te brengen en dit als de in deze afdeling opgenomen 

voorwaarden nageleefd worden. Het aanbrengen van aankondigingspanelen op de 

infoborden gebeurt enkel door de stadsdiensten. Ze zelf aanbrengen is niet toegelaten. 

 

De bepalingen van huidig artikel zijn niet van toepassing op: 

 

• De berichten of aankondigingen van verkoop of verhuring van onroerende 

eigendommen. Deze kunnen aangeplakt worden op de muren en afsluitingen van deze 
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eigendommen, op de muren en afsluitingen van het lokaal waar de verkoop of verhuring 

zal geschieden, of op de plaatsen voorzien door de gemeente; 

• De aanplakbiljetten die betrekking hebben op de voorstellingen, de concerten, 

vermakelijkheden en allerhande vergaderingen, voor zover hun oppervlakte geen 2m² 

overschrijdt en dat zij geplaatst zijn op het gebouw waar de gebeurtenis plaatsvindt, 

tijdens de maand die eraan voorafgaat; 

• De aanplakbiljetten aangeplakt door de openbare instellingen of instellingen van 

openbaar nut; 

• De plakbrieven in kieszaken; 

• De plakbrieven van de bedienaars der erediensten erkend door de staat, betreffende de 

oefeningen, plechtigheden en diensten van de eredienst. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 29-05-2017, inwerkingtreding 01-06-2017] 

 

Artikel 21. Op de daartoe door de stad bestemde plaatsen kunnen slechts affiches 

aangebracht worden van maximum B2 formaat. Op elke daartoe door de stad bestemde 

plaats kunnen [afhankelijk van de beschikbare ruimte] maximum twee dezelfde affiches 

van formaat B2 of vier dezelfde van formaat A3/A4 geplakt worden. 

Op de infoborden kunnen slechts aankondigingpanelen aangebracht worden met een 

afmeting van 200cmX50cm. 

Op de affiches en aankondigingpanelen dient steeds de verantwoordelijke uitgever 

vermeld te worden [met naam en adres]. 

Affiches en aankondigingpanelen die zedenschendende afbeeldingen of teksten bevatten 

of die oproepen tot crimineel gedrag worden geweigerd. 

De affiches mogen maximaal vier weken voor de aangekondigde activiteit op de 

infozuilen worden aangeplakt. 

 

[gewijzigd besluit gemeenteraad 28-03-2011] 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 29-05-2017, inwerkingtreding 01-06-2017] 

 

Artikel 21/1. Het is verboden om affiches onleesbaar te maken, te besmeuren of af te 

scheuren. De affiches mogen slechts overplakt worden als de activiteit die erop 

aangekondigd is, voorbij is. 

 

[Toegevoegd bij besluit gemeenteraad dd. 29-05-2017, inwerkingtreding 01-06-2017] 

 

Artikel 22. voor de daartoe door de stad bestemde plaatsen en infoborden zijn uitsluitend 

aankondigingen in de vorm van affiches of een aankondigingpaneel, voor tijdelijke 

evenementen van sociaal-culturele of sportieve aard of activiteiten toegestaan. 

Deze evenementen moeten bovendien, wat de daartoe door de stad bestemde plaatsen  

betreft: 

 

• georganiseerd worden door verenigingen of jongeren uit Lier en de aangrenzende 

gemeenten; of 

• georganiseerd worden door stadsdiensten; of 

• plaatsvinden in jeugdcentrum Moevement. 

 

Wat de infoborden betreft, moeten deze evenementen bovendien georganiseerd worden 

door: 

• verenigingen met hun zetel in Lier; of 

• stadsdiensten; of 

• Lierse scholen. 

 

Sociaal-culturele evenementen zijn evenementen die als functie hebben burgers te 

activeren, educatie over te brengen of aan cultuuroverdracht te doen. 
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[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 29-05-2017, inwerkingtreding 01-06-2017] 

 

Artikel 23. Van alle affiches die bestemd zijn voor de infozuilen moet telkens één 

exemplaar worden binnengebracht bij de bevoegde stadsdienst (Uit in Lier), dit ten 

laatste twee werkdagen voor de affiches worden aangeplakt.  

Alle op de infoborden aan te brengen aankondigingpanelen moeten worden 

binnengebracht bij de bevoegde stadsdienst, ten laatste twee weken voor ze moeten 

uitgehangen worden. 

Uit in Lier zal controleren of de aankondigingen in overeenstemming zijn met de regels 

beschreven in dit reglement. Slechts de aankondigingen die aldus goedgekeurd worden, 

zullen op de infozuilen en infoborden worden aangebracht. De goedgekeurde  

aankondigingpanelen zullen  ten vroegste vier kalenderweken voor het plaatsvinden van 

het aangekondigde evenement aangebracht worden.  

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 29-05-2017, inwerkingtreding 01-06-2017] 

 

Artikel 24. Opgeheven. 

 

[opgeheven bij besluit gemeenteraad 25-06-2018] 

 

Artikel 25. Behoudens voorafgaande en schriftelijke vergunning van de burgemeester en 

onverminderd andersluidende bepalingen is het verboden opschriften, affiches, beeld- en 

fotografische voorstellingen, vlugschriften en plakbriefjes aan te brengen op de openbare 

weg, op bomen, aanplantingen, plakborden, voor- en zijgevels, muren, omheiningen, 

pijlers, palen, zuilen, bouwwerken, monumenten en op ieder ander voorwerp of andere 

plaats van de openbare ruimte. 

Dit alles is eveneens verboden op huizen, afsluitingen, of om het even welk privaat bezit, 

zonder daartoe vooraf van de eigenaar en van de gebruiksgerechtigde schriftelijke 

toelating te hebben verkregen. 

Het is verboden wettig aangebrachte aanplakbiljetten kwaadwillig af te trekken, 

onleesbaar te maken, af te scheuren, te bevuilen of te bedekken. 

bij overtreding zal de aanbrenger van de aanplakkingen vooreerst als verdachte worden 

aangeduid. Is de aanbrenger niet gekend, dan zal de verantwoordelijke uitgever als 

verdachte worden weerhouden. Is er geen verantwoordelijke uitgever vermeld, dan is de 

organisator van de activiteit, waarvoor reclame wordt gemaakt, de verdachte. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 19-12-2022, inwerkingtreding 01-01-2023] 

 
 

Afdeling 6. Onderhoud en schoonmaak van voertuigen. 
 

Artikel 26. Het is verboden in de openbare ruimte het technisch onderhoud, de smering, 

olieverversing of herstelling van voertuigen of stukken van deze voertuigen te doen, met 

uitzondering van het depanneren vlak na het zich voordoen van het defect voor zover het 

gaat om zeer beperkte interventies teneinde het voertuig in staat te stellen zijn weg 

voort te zetten of weggesleept te worden.  

 

Het schoonmaken van voertuigen, met uitzondering van voertuigen voor het al dan niet 

bezoldigd goederenvervoer of gezamenlijk vervoer van personen, is toegelaten in de 

openbare ruimte op tijdstippen van de dag die het best verenigbaar zijn met de veilige en 

gemakkelijke doorgang en de openbare rust; het mag in geen geval tussen 22 uur en 7 

uur gebeuren.  
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Artikel 27. Het is verboden om, op het even welke plaats, zelfs op private gronden, een 

wrak te plaatsen of te laten staan, ongeacht de bestemming ervan, wanneer dit van op 

de openbare weg kan gezien worden. 

Indien de overtreder na aanmaning weigert het wrak te verwijderen, heeft de gemeente 

het recht om het wrak te laten wegslepen op kosten en risico van de overtreder. 

Met wrak wordt elk voertuig bedoeld in het algemeen reglement op de politie van het 

wegverkeer, met eigen beweegkracht dat niet meer gebruikt kan worden overeenkomstig 

zijn eigenlijke bestemming. 

 

Afdeling 7. Diverse bepalingen. 
 

Onderafdeling 1. Netheid rond verkoopsinrichtingen. 
 

Artikel 28. De verkopers van voedingsproducten die onmiddellijk en buiten worden 

verbruikt, dienen het nodige te doen opdat hun klanten de openbare ruimte rond hun 

handel niet vervuilen. 

De verkopers van frieten of ter plaatse te verbruiken eetwaren evenals de houders van 

kramen op foren en markten, moeten hun voertuigen of hun kramen voorzien van een 

korf uit onbrandbaar materiaal bestemd voor papier en afval. Zij staan in voor het tijdig 

ledigen van de recipiënten. Zij moeten ervoor instaan dat in de onmiddellijke omgeving 

van hun voertuig, kraam of inrichting alle papier of om het even welk voorwerp, door hun 

klanten op de grond gegooid, wordt weggenomen. 

Zij moeten ervoor zorgen dat hun toestellen geen overdreven reuk noch rook verspreiden 

die de voorbijgangers of bewoners van de buurt kunnen hinderen. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Onderafdeling 2. Netheid bij verdeling en verkoop in de openbare ruimte. 
 

Artikel 29. De verdelers van kranten, publicaties, documenten, tekeningen, gravures, 

advertenties en andere drukwerken dienen wat er door het publiek van voormelde 

producten op de grond wordt gegooid, op te rapen. Hetzelfde geldt voor de verdelers van 

reclameproducten allerhande (sampling). 

 

Het is verboden voor omroepers, verkopers of verdelers van kranten, publicaties, 

documenten, tekeningen, gravures, advertenties en allerhande drukwerken: 

 

- deze op voertuigen te bevestigen, behoudens toelating van de burgemeester, 

- stapels kranten, documenten, enz. achter te laten op de drempel van deuren en 

vensterbanken van gebouwen of in de openbare ruimte. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Onderafdeling 3. Urineren, achterlaten van uitwerpselen en spuwen. 
 

Artikel 30. Het is verboden te urineren of uitwerpselen achter te laten op de openbare 

ruimte of in openbare plaatsen en parken, galerijen en passages op privé-gebied die voor 

het publiek toegankelijk zijn, elders dan in de daartoe bestemde plaatsen. 

 

Het is verboden te spuwen op een openbare plaats of een voor het publiek toegankelijke 

plaats. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Onderafdeling 4. Voorzorgsmaatregelen bij het uitvoeren van werken. 
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Artikel 31. De werken die stof of afval op de omringende eigendommen of op de 

openbare weg kunnen verspreiden mogen slechts aangevat worden na het aanbrengen 

van ondoordringbare schermen.  

 

De aannemers of personen, gelast met het vervoer van aarde, bouwmaterialen, afbraak- 

of andere materialen die de openbare weg kunnen bevuilen, moeten hun wagens zodanig 

afdekken dat niets van de lading op de openbare weg zou kunnen vallen. 

 

De aannemers of verantwoordelijken zijn eveneens verplicht de openbare wegen gelegen 

in de omgeving van de werkplaatsen waar geladen en gelost wordt in staat van volledige 

zindelijkheid te houden. 

 

Aan vrachtvervoer dat schade of bevuiling aan de openbare weg veroorzaakt kan een 

bepaalde reisweg worden opgelegd door de burgemeester.  

De vervoerders blijven verantwoordelijk voor eventuele schade aan de weg en eveneens 

voor het reinigen ervan. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

 

Onderafdeling 5. Bevuilen van personen. 
 

Artikel 32. Het is verboden ongevraagd naar een persoon een zaak te werpen die de 

betrokkene kan vuil maken.  

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Onderafdeling 6. Verwijdering van bepaalde afvalstoffen. 
 

Artikel 33. Containers die door de gemeenteadministratie of met diens goedkeuring in de 

openbare ruimte worden geplaatst, mogen alleen gebruikt worden door de personen die 

de gemeente heeft vastgesteld. Ze zijn strikt voorbehouden voor die voorwerpen die de 

gemeente heeft bepaald. Het is verboden er andere voorwerpen of afval in te deponeren. 

 

Artikel 34. Afval mag niet naast een publieke vuilnisbak worden geplaatst. 

 

Een recipiënt met huishoudelijk afval of de inhoud van de recipiënt mag mag niet in een 

publieke vuilnisbak worden gedeponeerd. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Artikel 35. De fysieke of rechtspersonen die een overeenkomst hebben afgesloten met 

een maatschappij voor de verwijdering van hun afval uitgezonderd huishoudelijk afval, 

moeten in die overeenkomst de dag en het tijdstip van het ophalen preciseren. Ze dienen 

er tevens over te waken dat de zakken of recipiënten met dit afval geen bron van hinder 

of vervuiling kunnen vormen en dat ze geen dieren kunnen aantrekken. 

 

Het stadsbestuur kan met het oog op de openbare veiligheid, rust, volksgezondheid, 

netheid en zindelijkheid de tijdstippen voor de plaatsing van de zakken of recipiënten 

met afval bepalen. 

 

Artikel 36. Enkel een onderneming die volgens de reglementering ter zake daartoe 

erkend is, mag opdracht gegeven worden tot het ledigen van beerputten en septische 

putten, het vervoer en de verwijdering van hun inhoud. 

 

Onderafdeling 7 inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen 
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Artikel 37. Voor de toepassing van deze onderafdeling wordt onder huisvuil en de 

vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval verstaan: “alle afvalstoffen 

die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een 

vergelijkbare bedrijfsactiviteit die in de voorgeschreven recipiënt voor de inzameling van 

huisvuil gedeponeerd worden, met uitzondering van afvalstoffen die selectief worden 

ingezameld”. 

 

Voor de toepassing van deze onderafdeling wordt onder vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen 

verstaan: “bedrijfsafvalstoffen die omwille van aard of samenstelling vergelijkbaar zijn 

met huishoudelijke afvalstoffen, d.i. afvalstoffen die ontstaan ten gevolgen van 

activiteiten die van dezelfde aard zijn als deze van de normale werking van een 

particuliere huishouding”, zoals gedefinieerd in artikel 5.4.1.1. van het besluit van de 

Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaamse reglement 

inzake afvalvoorkoming en – beheer en latere wijzigingen.  

 

[gewijzigd besluit gemeenteraad 29.06.2009] 

  

Artikel 38. De volgende afvalstoffen mogen niet ter inzameling worden aangeboden: 

- gashouders en/of andere ontplofbare voorwerpen; 

- krengen van dieren; 

- slachtafval; 

- vloeibare afvalstoffen; 

- radioactief afval. 

  

Artikel 39. Het is verboden afval, ontstaan in gezinnen of bedrijven die niet op het 

grondgebied van de gemeente gevestigd zijn, aan te bieden.  

 

Artikel 40. Het is eenieder verboden afvalstoffen die ter inzameling zijn aangeboden, mee 

te nemen zonder geldige gunning of toelating daartoe door, al naargelang het geval, de 

gemeenteraad, het College van Burgemeester en Schepenen, de burgemeester of de 

intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (Ivarem).  

 

Onderafdeling 8 verbranden en sluikstorten van afvalstoffen 
  

Artikel 41. Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden 

afvalstoffen te verbranden, zowel in open lucht als in gebouwen.  

  

Artikel 42. Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden 

afvalstoffen (zoals gedefinieerd in artikel 2 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende 

de voorkoming en het beheer van afvalstoffen) te sluikstorten. Als sluikstorten wordt 

beschouwd : “het achterlaten, opslaan of storten van afvalstoffen op openbare en private 

wegen, plaatsen en terreinen op een wijze die niet overeenstemt met deze 

politieverordening en andere wettelijke bepalingen”.  

 

Artikel 43. Opgeheven.  

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Artikel 44. Opgeheven. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Artikel 45. Opgeheven. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Artikel 46. Opgeheven. 
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[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Artikel 47. Opgeheven. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Artikel 48. Met het oog op het thuiscomposteren is het toegestaan op eigen privé-terrein 

een stapelplaats aan te leggen voor het composteren van eigen Groente-, Fruit- en 

Tuinafval (GFT), mits deze stapelplaats geen hinder teweegbrengt voor buurtbewoners.  

 

Onderafdeling 9 aanbieding van afvalstoffen 
  

Artikel 49. De afvalstoffen moeten worden aangeboden zoals bepaald in deze 

onderafdeling. Afvalstoffen die worden aangeboden op een wijze die niet voldoet aan de 

voorwaarden van deze onderafdeling worden niet aanvaard. De aanbieder moet voor het 

einde van de dag van de inzameling deze niet aanvaarde afvalstoffen van de openbare 

weg verwijderen.  

  

Artikel 50. Onverminderd de bevoegdheden van de overeenkomstig artikel 56  

aangeduide gemeentelijke ambtenaren wordt het toezicht op de aanbieding van 

afvalstoffen uitgevoerd door de overeenkomstig artikel 40 aangeduide ophaler.  

  

Artikel 51. Behoudens de in deze onderafdeling vastgestelde uitzonderingen, mogen de 

afvalstoffen, vanaf 19u, daags voor de dag voor de inzameling ter aanbieding buiten 

geplaatst worden. De afvalstoffen dienen te worden aangeboden voordat de 

inzamelwagen langskomt. De inzameling start om 07.00 uur en om 06.00 uur in de 

maanden juli en augustus. 

 

[gewijzigd bij besluit gemeenteraad 27-11-2017] 

 

Artikel 52. De afvalstoffen moeten in met voorgeschreven recipiënt of op de 

voorgeschreven wijze ter hoogte van het perceel waar de aanbieder gevestigd is, 

aangeboden worden aan de rand van de openbare weg, of op een door het stadsbestuur 

aangeduide plaats, zonder echter het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers te 

hinderen. 

 

De aanbieder die gevestigd is langsheen een weg die niet op een normale wijze 

toegankelijk is voor de ophaalwagen van de ophaler of die gevestigd is op een perceel 

dat niet aan de openbare weg grenst, moet de recipiënt plaatsen op de dichtst bij zijn 

perceel grenzende openbare weg die wel toegankelijk is. 

  

Artikel 53. Indien op éénzelfde dag meerdere inzamelingen plaatsvinden, moeten de 

diverse fracties afvalstoffen duidelijk gescheiden ter inzameling aangeboden worden, in 

overeenstemming met de bepalingen van deze politieverordening. 

 

 

Artikel 54. De aanbieder is verantwoordelijk voor de mogelijke uitspreiding van de 

afvalstoffen uit de aangeboden recipiënten en de hieraan gerelateerde gevolgen.  

De aanbieder moet voor het einde van de dag van de inzameling deze uitgespreide 

afvalstoffen verwijderen. 

  

Artikel 55. Met uitzondering van het daartoe bevoegd personeel, is het eenieder 

verboden de langs de weg staande recipiënten te openen, geheel of gedeeltelijk te 

ledigen en/of de aangeboden afvalstoffen te doorzoeken. 
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Artikel 56. De Burgemeester duidt de gemeentelijke ambtenaren aan die bevoegd zijn 

om:  

 de langs de weg staande recipiënten te openen, geheel of gedeeltelijk te ledigen 

en/of te doorzoeken; 

 de diverse fracties afvalstoffen die ter inzameling worden aangeboden te controleren; 

 het afval dat werd achtergelaten, opgeslagen of gestort op openbare en private 

wegen, plaatsen en terreinen op een wijze die niet overeenstemt met deze 

politieverordening en andere wettelijke bepalingen, te onderzoeken teneinde de 

identiteit van de overtreder vast te stellen. 

 

Onderafdeling 10 afval op evenementen 
 

Artikel 57. Opgeheven. 

 

Artikel 58. Opgeheven. 

 

Artikel 59. Opgeheven. 

 

Artikel 60. Opgeheven. 

 

Artikel 61. Opgeheven. 

 

Artikel 62. Opgeheven. 

 

Artikel 63. Opgeheven. 

 

Artikel 64. Opgeheven. 

 

Artikel 65.Opgeheven. 

 

Artikel 66. Opgeheven. 

 

Artikel 67. Opgeheven. 

 

Artikel 68. Opgeheven. 

 

Artikel 69. Opgeheven. 

 

Artikel 70. Opgeheven. 

 

Artikel 71. Opgeheven. 

 

Artikel 72. Opgeheven. 

 

[ artikel 57 tem 72 Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Onderafdeling 11 afval op openbare handelsplaatsen 
 

Deze onderafdeling is van toepassing op marktkramers, standwerkers en andere 

ambulante handelaars op openbare handelsplaatsen. Voor de toepassing van deze 

onderafdeling wordt onder openbare handelsplaats verstaan: een openbare gebeurtenis 

(markt, braderij, kermis, feest en viering) welke door een publieke rechtspersoon wordt 

georganiseerd en/of gecoördineerd". 

 

Onder standhouder wordt verstaan: "zij die op de openbare handelsplaats voedingswaren 

en/of dranken aanbieden en/of handelsgoederen verhandelen". 
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Artikel 73. Standhouders die op de openbare handelsplaats voedingswaren en/of dranken 

aanbieden en/of handelsgoederen verhandelen, zijn verantwoordelijk voor de selectieve 

inzameling van het afval en het vergelijkbare bedrijfsafval, conform de bepalingen van 

het VLAREA, dat ontstaat als gevolg van hun activiteiten en/of handelingen. 

 

Artikel 74. Het is verboden afval afkomstig van hun handelsactiviteiten op de openbare 

weg achter te laten.  

 

Artikel 75. De in deze afdeling bedoelde standhouders staan in voor het verwijderen en 

verwerken van de vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen afkomstig van de handelsactiviteit.  

 

Artikel 76. Het stadsbestuur kan eventueel de selectieve inzameling van de 

huishoudelijke afvalstoffen afkomstig van de bezoekers van de markt, braderij, kermis, 

feest en viering organiseren.  De organisator of coördinator plaatst daartoe op een 

behoorlijke wijze, duidelijk zichtbare en goed bereikbare inzamelrecipiënten voor de 

fracties. 

 

Onderafdeling 12 reclamedrukwerk 
 

Artikel 77. Het is verboden folders (reclamedrukwerk) en gratis regionale pers te bedelen 

in leegstaande panden.  

Folders (reclamedrukwerk), gratis regionale pers, dag- en weekbladen, politieke folders 

en briefwisseling mogen uitsluitend in een brievenbus gedeponeerd worden. 

 

Artikel 78. Door de stad wordt een zelfklever ter beschikking gesteld met de tekst: ”NEEN 

folders en NEEN regionale pers". Het is verboden folders (reclamedrukwerk) en gratis 

regionale pers te bedelen in brievenbussen die voorzien zijn van deze zelfklever. 

 

Artikel 79. Door de stad wordt een zelfklever ter beschikking gesteld met de tekst: ”NEEN 

folders en JA regionale pers". Het is verboden folders (reclamedrukwerk) te bedelen in 

brievenbussen die voorzien zijn van deze zelfklever. 

 

Afdeling 8 inzameling van afvalstoffen 
 

Voor de toepassing van deze afdeling wordt onder volgende begrippen verstaan: 

 

inzamelcontainer: “de door de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer 

regio Mechelen (IVAREM) aan een aansluitpunt ter beschikking gestelde en verplicht te 

gebruiken recipiënt voor de inzameling van huisvuil en de vergelijkbare restfractie van 

het vergelijkbaar bedrijfsafval. De recipiënt is hetzij een gezinscontainer, zijnde een 

inzamelrecipiënt met een inhoudsvolume van 40, 140 of 240 liter, hetzij een 

bedrijfscontainer, zijnde een inzamelrecipiënt met een inhoudsvolume van 360, 770 of 

1.100 liter”.  

 

collectief inzamelsysteem: “het door of op last van de gemeente of de 

intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) 

voorziene ondergrondse of bovengrondse brengsysteem dat door meerdere 

aansluitpunten verplicht wordt gebruikt voor de inzameling van huisvuil en de 

vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval”. 

 

aansluitpunt: “ 1) iedere entiteit (gebouw, infrastructuur of domein) op het grondgebied 

van de gemeente mét een woonfunctie, waarin een particulier huishouden gevestigd is 

dat op basis van inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente zowel huisvuil 

en/of de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval, grofvuil, PMD-afval 

als groenafval, ter inzameling kan aanbieden, 2) iedere entiteit (gebouw, infrastructuur 

of domein) op het grondgebied van de gemeente mét een woonfunctie, waarin een 

particulier huishouden gevestigd is dat op basis van een machtiging van de gemeente 
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zowel huisvuil en/of de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval als 

grofvuil, ter inzameling kan aanbieden en 3) iedere entiteit (gebouw, infrastructuur of 

domein) op het grondgebied van de gemeente waarin een instelling van openbaar nut, 

een school, een vereniging die deel uitmaakt van de gemeentelijke cultuur-, sport- of 

jeugd-, senioren- of milieuraad gevestigd is, die op basis van een machtiging van de 

gemeente zowel de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval als het 

grofvuil, ter inzameling kan aanbieden”. 

 

containerhouder: “ieder particulier huishouden en/of andere gemachtigde gebruiker die 

op basis van ofwel inschrijving in het bevolkingsregister ofwel een machtiging van de 

gemeente, beschikt over een inzamelcontainer voor de aanbieding van huisvuil en/of de 

vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval. De machtiging wordt 

uitsluitend verleend aan 1) een particulier huishouden, gevestigd in een entiteit met 

woonfunctie op het grondgebied van de gemeente, doch zonder dat zij die deel uitmaken 

van dit particulier huishouden ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de 

gemeente en 2) een instelling van openbaar nut, een school, een vereniging die deel 

uitmaakt van de gemeentelijke cultuur-, sport-, jeugd-, senioren-, of milieuraad, 

gevestigd in een entiteit op het grondgebied van de gemeente ”. 

 

aanmeldkaart: “een digitale kaart die door de intergemeentelijke vereniging voor 

duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) ter beschikking wordt gesteld van een 

aansluitpunt en die de houder van de kaart toegang verleent tot een collectief 

inzamelsysteem”.  

 

[gewijzigd besluit gemeenteraad 29.06.2009] 

  

Onderafdeling 1 inzameling van huisvuil en vergelijkbare restfractie van het 
vergelijkbaar bedrijfsafval 
 

Artikel 80. Het huisvuil en de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval 

worden tweewekelijks huis-aan-huis ingezameld langsheen de voor de ophaler 

toegankelijke straten, wegen en pleinen, op de door IVAREM, in overleg met het college 

van burgemeester en schepenen, bepaalde tijdstippen. De juiste data van de ophalingen 

zijn raadpleegbaar via een door de gemeente verspreide afvalkalender die eveneens aan 

de infobalie van de gemeente kan afgehaald worden. 

 

Artikel 80/1. Containerhouders die ofwel niet gevestigd zijn langsheen een weg die op 

een normale wijze toegankelijk is voor de ophaalwagen van de ophaler ofwel gevestigd 

zijn op een perceel dat niet aan de openbare weg grenst, kunnen verplicht worden of de 

toelating krijgen het huisvuil en/of de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar 

bedrijfsafval op een door IVAREM, in overleg met het college van burgemeester en 

schepenen, nader vastgestelde plaats aan te bieden. Dit bevel of deze toelating wordt 

schriftelijk aan de betrokken containerhouder overgemaakt. Een afschrift van dit bevel of 

deze toelating wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het gemeentebestuur.  

 

Artikel 80/2. In voorkomend geval kan de burgemeester, indien één of meerdere 

aansluitpunten onbereikbaar zijn ingevolge infrastructuur- of andere werken aan straten, 

wegen en/of pleinen, bevelen dat containerhouders die aldaar gevestigd zijn, het huisvuil 

en/of de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval moeten aanbieden 

op een nader vastgestelde plaats. Dit bevel wordt schriftelijk aan de betrokken 

containerhouder overgemaakt. Een afschrift van dit bevel wordt ter kennisgeving 

overgemaakt aan IVAREM. 

 

Artikel 80/3. Particuliere huishoudens en/of exploitanten kunnen door IVAREM, in overleg 

met het college van burgemeester en schepenen, verplicht worden of de toelating krijgen 

gebruik te maken van een collectief inzamelsysteem. Dit bevel of deze toelating wordt 

schriftelijk aan de betrokken particuliere huishoudens en/of exploitanten overgemaakt. 
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Een afschrift van dit bevel of deze toelating wordt ter kennisgeving overgemaakt aan het 

gemeentebestuur.  

  

Artikel 81. De ophaling gebeurt door de IVAREM of door een aangestelde daarvan.  

Het huisvuil en de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval mogen niet 

worden meegegeven met andere inzamelingen. 

 

Artikel 81/1. Het is verboden voor de verwijdering van het huisvuil en de vergelijkbare 

restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval gebruik te maken van een containerpark. 

 

Artikel 82. Het huisvuil en de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval 

moet aangeboden worden in de door IVAREM ter beschikking gestelde inzamelcontainer 

waarvoor voldoende provisie betaald is om de contantbelasting te dekken, zoals bepaald 

in het gemeentelijk contantbelastingreglement. 

 

Artikel 82/1. Tenzij anders bepaald, volgens artikel 80 moet de inzamelcontainer ter 

hoogte van het perceel waar de aanbieder gevestigd is, aangeboden worden aan de rand 

van de openbare weg. Dit zonder evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en 

voetgangers te hinderen. De inzamelcontainer moet met de ophaalgreep naar de 

straatzijde worden geplaatst. 

 

Artikel 82/2. Mits toelating of bevel wordt voor de inzameling van het huisvuil en de 

vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval gebruik gemaakt van een 

collectief inzamelsysteem. Enkel houders van een aanmeldkaart (badge), die conform §1 

voldoende provisie betaald hebben, kunnen ten persoonlijke titel gebruik maken van een 

collectief inzamelsysteem.  

 

Artikel 82/3. Piekhoeveelheden afval kunnen ofwel  in een ondergronds collectief 

pieksysteem tegen betaling gedeponeerd worden of wel via een of meerdere piekzakken 

samen met de inzamelcontainer aangeboden worden. Deze piekzakken zijn tegen 

betaling te verkrijgen in het gemeentehuis. Het gewicht van de piekzak mag niet meer 

dan 15 kg bedragen. 

 

Artikel 83. De inzamelcontainer moet zorgvuldig gesloten worden. 

 

Artikel 83/1. Het gewicht van het aangeboden huisvuil mag per inzamelcontainer niet 

hoger zijn dan:  

a) 12 kg voor de inzamelcontainer met een inhoudsvolume van 40 liter; 

b) 40 kg voor de inzamelcontainer met een inhoudsvolume van 140 liter; 

c) 70 kg voor de inzamelcontainer met een inhoudsvolume van 240 liter; 

d) 105 kg voor de inzamelcontainer met een inhoudsvolume van 360 liter; 

e) 230 kg voor de inzamelcontainer met een inhoudsvolume van 770 liter; 

f) 330 kg voor de inzamelcontainer met een inhoudsvolume van 1.100 liter. 

 

 

Artikel 83/2. Het huisvuil en de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar 

bedrijfsafval dienen te worden aangeboden in een toestand die geen risico inhoudt voor 

de veiligheid en/of de gezondheid van de ophaler.  

 

Artikel 83/3. Noch in de inzamelcontainer noch in het collectief inzamelsysteem mogen 

afvalstoffen gedeponeerd worden die de ophalers kunnen kwetsen.  

 

Artikel 83/4.De aangeboden afvalstoffen mogen niet zodanig in de container worden 

gepropt dat deze niet automatisch kan geledigd worden. 
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Artikel 83/5 De aangeboden afvalstoffen mogen niet zodanig in het collectief 

inzamelsysteem worden gepropt dat zij blijven vastzitten in het automatisch 

doseersysteem. 

 

Artikel 83/6. [Het is verboden de klep van het automatisch doseersysteem van het 

collectief inzamelsysteem te gebruiken om de aangeboden afvalstoffen samen te 

drukken.] 

 

Artikel 83/7. [Het is verboden een groter volume afvalstoffen dan het gekozen volume in 

het automatisch doseersysteem van het collectief inzamelsysteem te deponeren.] 

 

Artikel 83/8. [Het is verboden afvalstoffen aan te bieden in het collectief inzamelsysteem 

na 22.00u en voor 06.00u.] 

 

[toegevoegd besluit gemeenteraad 28-03-2011] 

 

Artikel 84. Het is verboden afvalstoffen te deponeren in de omgeving van de container of 

een collectief inzamelsysteem, met uitzondering van de piekzak indien deze reglementair 

samen met de container werd aangeboden. Dergelijke handeling wordt gelijkgesteld met 

sluikstorten. 

 

Artikel 85. De inzamelcontainer is eigendom van IVAREM. De inzamelcontainer wordt ter 

beschikking gesteld van een aansluitpunt. De wijze en de modaliteiten van 

terbeschikkingstelling worden bepaald door IVAREM.  

 

Artikel 85/1. De inzamelcontainer is en blijft ten allen tijde verbonden aan het adres van 

het aansluitpunt waarvan hij ter beschikking is gesteld. 

 

Artikel 85/2. Indien een containerhouder verhuist, is hij verplicht de inzamelcontainer 

leeg, gereinigd en in goede staat achter te laten op het adres van het aansluitpunt. 

 

Artikel 86. Iedere containerhouder is als een “goede huisvader” verantwoordelijk voor het 

gepaste gebruik en het onderhoud van de inzamelcontainer. Dit impliceert enerzijds dat 

de inzamelcontainer uitsluitend gebruikt mag worden ten behoeve van de inzameling van 

huisvuil en de vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval en anderzijds 

dat de inzamelcontainer periodiek gereinigd moet worden.  

 

Artikel 86/1. Iedere containerhouder is verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik en 

het beheer van de inzamelcontainer.  

 

Artikel 86/2. Ingeval van beschadiging, verlies of diefstal van de inzamelcontainer, moet 

de containerhouder IVAREM hiervan onverwijld in kennis stellen met het oog op 

herstelling of vervanging. De herstelling of vervanging geschiedt volgens de modaliteiten 

die bepaald worden door IVAREM. 

  

Artikel 87 Het collectief inzamelsysteem is eigendom van IVAREM. Het collectief 

inzamelsysteem wordt ter beschikking gesteld van een aansluitpunt. De wijze en de 

modaliteiten van terbeschikkingstelling worden bepaald door IVAREM. 

 

Artikel 87/1. Het collectief inzamelsysteem wordt geopend aan de hand van een 

aanmeldkaart. Deze aanmeldkaart is en blijft ten allen tijde verbonden aan het adres van 

het aansluitpunt waarvan hij ter beschikking is gesteld. 

 

Artikel 87/2. Indien een kaarthouder verhuist, is hij verplicht de aanmeldkaart terug te 

bezorgen aan IVAREM. 
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Artikel 88. Iedere kaarthouder is als een “goede huisvader” verantwoordelijk voor het 

gepaste gebruik van de aanmeldkaart. Dit impliceert enerzijds dat de aanmeldkaart 

uitsluitend gebruikt mag worden ten behoeve van het deponeren van huisvuil en de 

vergelijkbare restfractie van het vergelijkbaar bedrijfsafval of voor het deponeren van 

PMD-afval.  

 

Artikel 88/1. Iedere kaarthouder is verantwoordelijk voor het gebruik en het beheer van 

de aanmeldkaart.  

 

Artikel 89. Ingeval van beschadiging, verlies of diefstal van de aanmeldkaart, moet de 

kaarthouder IVAREM hiervan onverwijld in kennis stellen met het oog op herstelling of 

vervanging. De herstelling of vervanging geschiedt volgens de modaliteiten die bepaald 

worden door IVAREM. 

 

[gewijzigd bij besluit gemeenteraad 29.06.2009] 

 

Onderafdeling 2 inzameling van grofvuil 
  

Artikel 90. Voor de toepassing van deze onderafdeling wordt onder grofvuil verstaan: 

“alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding 

en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit die omwille van de omvang, de aard en/of het 

gewicht niet in de recipiënt voor de inzameling van huisvuil en de vergelijkbare 

restfractie van het vergelijkbare bedrijfsafval kunnen gedeponeerd worden, met 

uitzondering van afvalstoffen die selectief worden ingezameld”. Hieronder vind je de 

definitie van grofvuil zoals ze staat in het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van 

Huishoudelijke Afvalstoffen (en dus bindend is...): 

 

Grofvuil (gesorteerd): alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een 

particuliere huishouding en de gelijkgestelde afvalstoffen die omwille van de omvang, 

aard en/of gewicht niet in het recipiënt voor huisvuilophaling kunnen geborgen worden, 

met uitzondering van papier en karton, textiel, glas, klein gevaarlijk afval, groente-, 

fruit- en tuinafval of groenafval, plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en 

drankkartons, elektrische en elektronische apparatuur, bouw- en sloopafval, houtafval, 

metalen gemengd, autobanden en andere selectief ingezamelde afvalstoffen, en die huis-

aan-huis worden ingezameld, of de restfractie die overblijft voor verwijdering na 

aanbieding op het containerpark. 

 

Voor de toepassing van deze onderafdeling wordt grofvuil niet uitgebreid met de fractie 

“metalen”, de fractie afgedankte elektrische en elektronische apparaten, bouwafval. Deze 

fracties mogen niet samen met het grofvuil worden aangeboden. 

  

Zowel de ophaler als het daartoe bevoegde gemeentepersoneel kan de aangeboden 

grofvuilfractie controleren. 

 

Artikel 92. Het grofvuil wordt ingezameld op het IVAREM-containerpark, dat gelegen is op 

het grondgebied van de gemeente. De intercommunale IVAREM kan een aanvullende 

inzameling van grofvuil in containerparken van aangrenzende gemeenten organiseren. 

 

Artikel 93. Het grofvuil wordt maandelijks huis-aan-huis op afroep ingezameld langsheen 

de voor de ophaler toegankelijke straten, wegen en pleinen op de door het College van 

Burgemeester en Schepenen, bepaalde tijdstippen. 

 

Aanbieders die ofwel niet gevestigd zijn langsheen een weg die op een normale wijze 

toegankelijk is voor de ophaalwagen van de ophaler ofwel gevestigd zijn op een perceel 

dat niet aan de openbare weg grenst, kunnen verplicht worden of de toelating krijgen het 

grofvuil op een door het College van Burgemeester en Schepenen, nader vastgestelde 

plaats aan te bieden. Dit bevel of deze toelating wordt schriftelijk aan de betrokken 
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aanbieder overgemaakt. Een afschrift van dit bevel of deze toelating wordt ter 

kennisgeving aan het stadsbestuur betekend.  

 

In voorkomend geval kan de burgemeester, indien één of meerdere aansluitpunten 

onbereikbaar zijn als gevolg van infrastructuur- of andere werken aan straten, wegen 

en/of pleinen, bevelen dat de aanbieders die daar gevestigd zijn, het grofvuil moeten 

aanbieden op een nader vastgestelde plaats. Dit afschrift van dit bevel wordt schriftelijk 

aan de betrokken aanbieder betekend.  

 

Artikel 94. De afgedankte doch herbruikbare goederen die deel uitmaken van de 

grofvuilfractie kunnen aan het kringloopcentrum worden aangeboden. 

 

Artikel 95. Het grofvuil mag niet met andere inzamelingen worden meegegeven. 

 

Artikel 96. Het grofvuil mag zowel per voorwerp als verpakt of samengebundeld worden 

aangeboden ter hoogte van het perceel waar de aanbieder gevestigd is, aan de rand van 

de openbare weg, zonder echter het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers te 

hinderen.  

 

Als dit omwille van de aard of de omstandigheden niet mogelijk is, mag het grofvuil 

worden aangeboden op de openbare weg, aansluitend aan de gevel of de voortuinstrook 

van het perceel van de aanbieder, derwijze gestapeld dat het verkeer van voertuigen, 

fietsers en voetgangers niet wordt gehinderd.  

 

Artikel 97. Het gewicht van het afzonderlijke voorwerp of het verpakte of 

samengebonden grofvuil mag niet hoger dan 50 kg zijn.  

 

 Artikel 98. De lengte, breedte en hoogte van het afzonderlijke voorwerp of het verpakte 

of samengebonden grofvuil mag niet meer dan 2 meter zijn.  

 

Artikel 99. Het totale volume van het grofvuil dat ter inzameling wordt aangeboden, mag 

niet meer dan 4,00 m³ bedragen. 

 

Artikel 100. Het grofvuil dient te worden aangeboden in een toestand die geen risico 

inhoudt voor de veiligheid en/of de gezondheid van de ophaler.  

 

Artikel 101. De aanbieder mag geen grofvuil dat de ophalers kan kwetsen, aanbieden. 

Alle voorwerpen moeten zodanig verpakt worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren 

voor de ophalers van het grofvuil. 

 

 

Onderafdeling 3 selectieve inzameling van glas 
 

Artikel 102. Voor de toepassing van deze onderafdeling wordt onder glas verstaan: “hol 

glas (flessen en bokalen) en vlak glas dat ontstaat door de normale werking van een 

particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit, met uitzondering van: 

 

 hittebestendig glas (pyrex…); 

 dubbel glas; 

 autoruiten; 

 gelaagd glas; 

 loodglas; 

 aquaria gemaakt uit gelaagd glas; 

 gewapend glas; 

 opaal glas; 

 rookglas; 

 kristal; 
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 gloeilampen; 

 spaarlampen; 

 TL-lampen; 

 Beeldbuizen. 

 

 Volgende afvalstoffen mogen niet samen met het glas worden aangeboden 

 steenachtige materialen (keramiek, porselein,….); 

 slijpresten (van metalen) en korund; 

 metalen; 

 ander afval vreemd aan glas (stoppen, loden omhulsels van wijnflessen, plexiglas…); 

 kaders; 

 koffiepotten; 

 vuurvaste voorwerpen. 

 

Onder vlak glas wordt verstaan: 

 

 glas zonder kaders; 

 gewapend glas of draadglas; 

 gekleurd floatglas (= vlak glas); 

 gecoat floatglas (= vlak glas); 

 enkel floatglas (= vlak glas) met stopverf (mastiek); 

 gehard glas (sekurit); 

 serreglas; 

 spiegelglas; 

 glasdallen (zonder beton- of muurresten); 

 aquaria gemaakt uit niet gelaagd glas. 

 

Onder hol glas wordt verstaan: 

 

 witte en gekleurde glazen flessen en bokalen. 

  

Artikel 103. Hol glas wordt gedeponeerd in de daartoe in de gemeente voorziene 

glascontainers of collectieve ondergrondse inzamelsystemen voor glas.  

 

Artikel 104. Hol en vlak glas worden op de IVAREM-containerparken ingezameld. 

 

[gewijzigd bij besluit gemeenteraad 29.06.2009] 

 

Artikel 105. Het glas mag niet met andere inzamelingen worden meegegeven. 

 

Artikel 106. Het deponeren in glascontainers van andere afvalstoffen dan hol glas is 

verboden. 

 

Artikel 107. Het achterlaten van afvalstoffen naast en in de omgeving van een 

glascontainer is verboden. 

 

Artikel 108. Het is verboden glas in een glascontainer te deponeren tussen 22u00 en 

07u00. 

 

Artikel 109. Hol glas moet afhankelijk van de kleur in de daartoe voorziene glascontainer 

worden gedeponeerd.  

  

Artikel 110. Het holle glas moet leeg en gereinigd zijn en ontdaan van stoppen, kurken of 

deksels. 

 

[gewijzigd besluit gemeenteraad 29.06.2009] 
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Onderafdeling 4 selectieve inzameling van papier en karton 
 

Artikel 111. Voor de toepassing van deze onderafdeling wordt onder papier en karton 

verstaan: ”alle kranten, reclamedrukwerk, tijdschriften, publicaties, schrijfpapier, 

kopieerpapier, computerpapier, boeken en papieren en kartonnen verpakkingen die 

ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare 

bedrijfsactiviteit, met uitzondering van:  

 geolied papier of karton; 

 papier met een waslaag; 

 carbonpapier; 

 vervuild papier en vervuilde kartonnen verpakkingen; 

 papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn;  

 kaarten met een magneetband; 

 behangpapier; 

 cementzakken; 

 meststofzakken; 

 sproeistofzakken. 

 

Artikel 112. Zowel de ophaler als het daartoe bevoegde gemeentelijk personeel kan de 

inhoud van de huisvuilzak en het collectieve inzamelsysteem controleren. De controle 

door de ophaler is er enkel op gericht de inhoud van de afvalrecipiënten te controleren 

teneinde na te gaan of de afvalstoffen bij het ophalen kunnen aanvaard worden. Enkel 

het daartoe bevoegd gemeentelijk personeel kan de inhoud van afvalrecipiënten openen. 

 

 

Artikel 113. Papier en karton worden minstens éénmaal per maand huis-aan-huis 

ingezameld langsheen de voor de ophaler toegankelijke straten, wegen en pleinen op de 

door de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen 

(IVAREM), in overleg met het College van Burgemeester en Schepenen, vastgestelde 

tijdstippen. In de volgende straten mag, als uitzondering op artikel 51 van dit algemeen 

politiereglement, het papier en karton worden aangeboden vanaf 17.30u daags voor de 

dag van de inzameling: 

 

Antwerpsestraat 

Lisperstraat 

Florent Van Cauwenberghstraat 

Kolveniersvest 

Rechtestraat 

Berlaarsestraat 

Berlarij 

Deel A. Vanderpoortenlaan naar Koningin Astridlaan 

Koningin Astridlaan 

 

Zimmerplein 

Kapucijnenvest 

Grote Markt 

Kartuizersvest 

Lispersteenweg vanuit het centrum tot aan de ring 

 

[gewijzigd besluit gemeenteraad 26-11-2012] 

 

Artikel 114. Papier en karton worden ingezameld via collectieve inzamelsystemen of op 

de containerparken van IVAREM. 

 

Artikel 115. Het papier en karton mogen niet met andere inzamelingen worden 

meegegeven. 
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Artikel 116. Het papier en karton moeten gebundeld met een stevig natuurtouw of in een 

stevige kartonnen verpakking of papieren zak aangeboden worden.  

 

Artikel 117. Het gewicht van de bundel, de kartonnen verpakking of papieren zak mag 

niet hoger dan 15kg zijn.  

 

Artikel 118. Het papier en karton dienen te worden aangeboden in een toestand die geen 

risico inhoudt voor de veiligheid en/of de gezondheid van de ophaler. 

 

Onderafdeling 5 selectieve inzameling van plastic-, metalen verpakking en 
drankkartons (PMD) 
 

Artikel 119. Voor de toepassing van deze onderafdeling wordt onder Plastic flessen en 

flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons, hierna PMD-afval genoemd, verstaan: 

“alle verpakkingsafval van verbruikbare producten bestemd voor de normale werking van 

de huishoudens en vergelijkbare bedrijfsactiviteiten dat, wat plasticverpakking betreft, 

beantwoordt aan de volgende modaliteiten:  

HDPE-, PET- en PVC-flessen, -flacons en –bidons met een totaal inhoudsvermogen van 

maximum 8 liter, met uitzondering van plasticverpakking voor: 

- pesticiden, herbiciden en onkruidverdelgers; 

-olie en azijn; 

-verfproducten; 

-medicijnen en cosmetica; 

-toxische producten; 

-yoghurtbekers, flessen van drinkyoghurt en botervlootjes; 

-plastic zakken en folies; 

-verpakkingen van KGA (verfblikken , spuitbussen van verf, insecticiden, -

smeermiddelen,reinigingsproducten, luchtverfrissers,…) 

 

De metaalverpakkingen beantwoordt aan de volgende modaliteiten: 

- metalen verpakkingen met een totale inhoud van max.8 liter; 

- lege spuitbussen van voedingsmiddelen en cosmetica ; 

- metalen kroonkurken en deksels met uitzondering van aluminiumfolie. 

 

Artikel 120. Zowel de ophaler als het daartoe bevoegde gemeentelijk personeel kan het 

aangeboden PMD-afval controleren. De controle door de ophaler is er enkel op gericht de 

inhoud van de afvalrecipiënten te controleren teneinde na te gaan of de afvalstoffen bij 

het ophalen kunnen aanvaard worden.  

 

Artikel 121. Het PMD-afval wordt minimum tweemaal per maand huis-aan-huis 

ingezameld langsheen de voor de ophaler toegankelijke straten, wegen en pleinen op de 

door de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen 

(IVAREM), in overleg met het College van Burgemeester en Schepenen vastgestelde 

tijdstippen. 

  

Artikel 122. Het PMD-afval wordt via collectieve inzamelsystemen of op de 

containerparken van IVAREM ingezameld. 

 

Artikel 123. Het PMD-afval mag niet met andere inzamelingen worden meegegeven. 

 

Artikel 124. Het PMD-afval moet aangeboden worden in een door de intergemeentelijke 

vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) goedgekeurd recipiënt. 

Het PMD-afval wordt los (zonder PMD- of andere zak) in het doseersysteem van de 

inzamelcontainer gedeponeerd. Het aangeboden PMD mag niet zodanig in het 

ondergronds inzamelsysteem gepropt worden dat het blijft vastzitten in het 

doseersysteem. 
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[gewijzigd bij besluit gemeenteraad 29.06.2009] 

 

Artikel 125. De recipiënt moet zorgvuldig gesloten worden. De recipiënt mag noch 

scheuren, noch barsten of lekken vertonen.  

  

Artikel 126. Het gewicht van de aangeboden recipiënt mag niet hoger dan 15 kg zijn. 

 

Artikel 127. Het PMD-afval dient te worden aangeboden in een toestand die geen risico 

inhoudt voor de veiligheid en/of de gezondheid van de ophaler.  

  

Artikel 128. In de recipiënt mogen geen afvalstoffen gedeponeerd worden die de ophalers 

kunnen kwetsen. Scherpe voorwerpen moeten zodanig verpakt worden dat ze geen 

gevaar kunnen opleveren voor de ophalers van het PMD-afval. 

 

Onderafdeling 6 selectieve inzameling van groenafval 
  

Artikel 129. Voor de toepassing van deze onderafdeling wordt onder groenafval verstaan: 

“organisch composteerbaar afval van tuinen, perken, plantsoenen, parken en 

wegbermen, dat ontstaat door de normale werking van een particuliere huishouding en 

een vergelijkbare bedrijfsactiviteit”.  

 

Onder snoeiafval wordt verstaan: “de fractie van het groenafval, bestaande uit snoeihout 

met een diameter van maximum 15 cm, afkomstig van het snoeien van bomen, struiken 

en planten”. 

 

[gewijzigd bij besluit gemeenteraad 29.06.2009] 

  

Artikel 130. Zowel de ophaler als het daartoe bevoegd gemeentepersoneel kan het 

aangeboden groenafval controleren. 

 

Artikel 131. Groenafval wordt op de IVAREM-containerparken ingezameld. 

  

Artikel 132. Snoeiafval wordt minimum 6 maal per jaar huis-aan-huis op afroep 

ingezameld langsheen de voor de ophaler toegankelijke de straten, wegen en pleinen op 

de door het College van Burgemeester en Schepenen, vastgestelde tijdstippen. 

  

Artikel 133. Het groenafval mag niet met andere inzamelingen worden meegegeven. 

 

Artikel 134. Het snoeiafval moet samengebundeld met natuurtouw worden aangeboden. 

 

Artikel 135. Het gewicht van het samengebundeld snoeiafval mag niet hoger dan 20 kg 

zijn.  

  

Artikel 136. De lengte van het gestapelde of samengebundeld snoeiafval mag niet meer 

zijn dan 2 meter. De diameter van het snoeihout mag niet meer zijn dan 10 cm 

bedragen. 

De totale hoeveelheid per aanbieding bedraagt max. 4 m³. 

  

Artikel 137. Het groenafval dient te worden aangeboden in een toestand die geen risico 

inhoudt voor de veiligheid en/of de gezondheid van de ophaler. 

 

Artikel 137/1. Zowel de ophaler als het daartoe bevoegde gemeentelijk personeel kan het 

aangeboden snoeihout controleren.  

 

[gewijzigd bij besluit gemeenteraad 29.06.2009]  
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Onderafdeling 7 selectieve inzameling van metalen 
 

Artikel 138. Voor de toepassing van deze onderafdeling worden onder metalen verstaan: 

“metalen voorwerpen die ontstaan door de normale werking van een particuliere 

huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit”. 

  

Artikel 139. Metalen worden op de IVAREM-containerparken ingezameld. 

  

Artikel 140. De metalen mogen niet met de andere inzamelingen worden meegegeven. 

 

Artikel 140/1. Zowel de ophaler als het daartoe bevoegde gemeentelijk personeel kan de 

aangeboden metaalfractie controleren. 

 

Artikel 140/2. De metalen mogen worden meegegeven met de inzamelingen van grofvuil.  

 

Artikel 140/3. Het gewicht van een afzonderlijk metalen voorwerp mag niet hoger zijn 

dan 50 kg.  

 

Artikel 140/4. De lengte, breedte en hoogte van de metalen voorwerpen mag niet meer 

zijn dan 2 meter.  

 

Artikel 140/5. Het totale volume van het metaal dat ter inzameling wordt aangeboden 

mag niet meer bedragen dan 2m³.  

 

Artikel 140/6. De metalen moeten worden aangeboden in een toestand die geen risico 

inhoudt voor de veiligheid en/of de gezondheid van de ophaler.  

 

Artikel 140/7. De aanbieder mag geen metalen voorwerpen aanbieden die de ophalers 

kunnen kwetsen. Alle voorwerpen moeten zodanig verpakt worden dat ze geen gevaar 

kunnen opleveren voor de ophalers van de metalen. 

 

[gewijzigd bij besluit gemeenteraad 29.06.2009] 

 

Onderafdeling 8 selectieve inzameling van afgedankte elektrische en elektronische 
apparaten 
 

Artikel 141. Voor de toepassing van deze onderafdeling wordt onder “afgedankte 

elektrische en elektronische apparaten” verstaan (afgekort AEEA): “afgedankte 

apparaten die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een 

vergelijkbare bedrijfsactiviteit, die elektrische stroom of elektromagnetische velden nodig 

hebben om te kunnen werken en apparaten voor het opwekken, overbrengen en meten 

van die stromen en velden; eveneens zijn begrepen alle onderdelen, subeenheden en 

verbruiksmaterialen die deel uitmaken van het apparaat op het moment dat het wordt 

afgedankt”. 

 

Artikel 142. Producenten, invoerders, tussenhandelaars en eindverkopers van afgedankte 

elektrische en elektronische apparaten, in de zin van artikel 3.5.1. van het besluit van de 

Vlaamse regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake 

afvalvoorkoming en – beheer, kunnen geen gebruik maken van de IVAREM-

containerparken voor de afgedankte elektrische en elektronische apparaten.  

 

Artikel 143. Onverminderd de terugnameplicht van handelaren van elektrische en 

elektronische apparaten, worden de afgedankte elektrische en elektronische apparaten 

ingezameld op de IVAREM-containerparken. 

 

Artikel 143/1. Zowel de ophaler als het daartoe bevoegde gemeentelijk personeel kan de 

aangeboden afgedankte elektrische en elektronische apparaten controleren. 
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Artikel 143/2. De afgedankte elektrische en elektronische apparaten worden op afroep 

ingezameld samen met het grofvuil en achteraf uitgesorteerd.  

 

Artikel 143/3. De afgedankte elektrische en elektronische apparaten mogen niet worden 

meegegeven met andere inzamelingen. 

 

Artikel 143/4 . De afgedankte elektrische en elektronische apparaten moeten afzonderlijk 

worden aangeboden.  

 

Artikel 143/5. Het gewicht van een afzonderlijk afgedankt elektrisch of elektronisch 

apparaat mag niet hoger zijn dan 50 kg.  

 

Artikel 143/6. De lengte, breedte en hoogte van het afgedankt elektrisch of elektronisch 

apparaat mag niet meer zijn dan 2 meter.  

 

Artikel 143/7. Het totale volume van het AEEA dat ter inzameling wordt aangeboden mag 

niet meer zijn dan 3 m³.  

 

Artikel 143/8. De afgedankte elektrische en elektronische apparaten dienen te worden 

aangeboden in een toestand die geen risico inhoudt voor de veiligheid en/of de 

gezondheid van de ophaler. 

 

Artikel 144. De afgedankte elektrische en elektronische apparaten mogen niet worden 

meegegeven met andere inzamelingen. 

 

[gewijzigd bij besluit gemeenteraad 29.06.2009] 

 

Onderafdeling 9 selectieve inzameling van klein gevaarlijk afval (KGA) 
 

Artikel 145. Voor de toepassing van deze onderafdeling wordt onder klein gevaarlijk 

afval, hierna KGA genoemd, verstaan: “de afvalstoffen opgesomd in artikel 5.5.2.1. van 

het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het 

Vlaamse reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer”. 

  

Artikel 146. Het KGA wordt ingezameld op het IVAREM-containerpark, dat gelegen is op 

het grondgebied van de gemeente. De intercommunale IVAREM kan een aanvullende 

inzameling van KGA in containerparken van aangrenzende gemeenten organiseren. 

  

Artikel 147. KGA mag niet met andere inzamelingen worden meegegeven. 

 

Artikel 147/1. Zowel de ophaler als het daartoe bevoegde gemeentelijk personeel kan het 

aangeboden KGA controleren. 

 

Artikel 147/2. Het KGA moet, tenzij het fysisch onmogelijk of niet aangewezen is, 

afzonderlijk van andere afvalstoffen aangeboden worden in een door het Vlaamse Gewest 

ter beschikking gestelde milieubox of in een daartoe geschikt recipiënt. 

 

Artikel 147/3. In afwijking van artikel 1.3.3. en 1.3.4. van deze verordening mag KGA 

niet ter aanbieding buiten geplaatst worden.  

 

Artikel 147/4. Het KGA wordt, zo mogelijk, in de oorspronkelijke verpakking, inclusief 

buitenverpakking, aangeboden om de identificatie van het KGA te vereenvoudigen. Zo 

nodig, brengt de aanbieder van het KGA zelf aanduidingen over de aard, de 

samenstelling en de eventuele gevaren van het KGA aan op de verpakking.  
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Artikel 147/5. KGA van verschillende aard of samenstelling mag niet worden 

samengevoegd.  

 

Artikel 147/6. De aanbieder dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om het 

lekken en andere ongewenste effecten van het KGA te voorkomen.  

 

Artikel 147/7. Het KGA dat wordt aangeboden, mag uitsluitend door de ophaler in de 

gepaste sorteer- of opslagrecipiënten gedeponeerd worden.  

 

[gewijzigd bij besluit gemeenteraad 29.06.2009] 

 

Onderafdeling 10 selectieve inzameling van textiel 
 

Artikel 148. Voor de toepassing van deze onderafdeling wordt onder textiel verstaan: 

“nog draagbare kledij, schoeisel, handtassen, beddengoed, woningstoffen (gordijnen, 

overgordijnen, tafelkleden, lompen, ed.) die ontstaan door de normale werking van een 

particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit”.  

 

Artikel 149. Het textiel wordt gedeponeerd in de daartoe in de gemeente voorziene 

textielcontainers. Alleen organisaties of instellingen die daartoe een schriftelijke toelating 

of vergunning hebben bekomen van het College van Burgemeester en Schepenen zijn 

gemachtigd conform de geldende regelgeving en volgens de door het stadsbestuur 

vastgestelde modaliteiten, een textielcontainer te plaatsen op het grondgebied van de 

gemeente. De eigenaar van de kledingcontainer moet door de OVAM erkend zijn als 

textielinzamelaar en over een overeenkomst met de gemeente beschikken of met de 

intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen (IVAREM) voor 

de inzameling op het containerpark. 

  

Artikel 150. Het textiel wordt op de IVAREM-containerparken ingezameld. 

  

Artikel 151. Het textiel kan door organisaties of instellingen die daartoe een schriftelijke 

toelating of vergunning hebben bekomen van het College van Burgemeester en 

Schepenen, conform de geldende regelgeving en volgens de door het stadsbestuur 

vastgestelde modaliteiten, huis-aan-huis worden ingezameld op de door het College van 

Burgemeester en Schepenen, vastgestelde tijdstippen. De lijst van toegankelijke straten 

wordt door het stadsbestuur bepaald. De organisator van de huis-aan-huis inzameling 

moet door de OVAM erkend zijn als textielinzamelaar en over een overeenkomst met de 

gemeente beschikken. 

  

Artikel 152. Textiel mag niet met andere inzamelingen worden meegegeven. 

  

Artikel 153. Het textiel moet in droge en zuivere staat in een gesloten plastiek zak 

worden aangeboden. 

Schoenen moeten per paar worden aangeboden. 

 

Onderafdeling 11. Selectieve inzameling van gemengde plastics 

 
Artikel 153/1. Onder gemengde plastic wordt verstaan: alle gereinigde en zuivere 

(ontdaan van alle onderdelen die geen plastic zijn) voorwerpen uit plastic zoals blisters, 

folies, draagtassen, zakjes, kuipjes, vlootjes, potjes, kleerhangers, bloempotjes, 

speelgoed. De volgende afvalstoffen zijn niet toegelaten: PMD, PVC, rubber, 

schuimrubber, textiel, fleece, schoenen, leder, piepschuim, geplastificeerd papier, 

golfplaten, zilverkleurige folies (binnen- en buitenkant),… 

 

Artikel 153/2. Gemengde plastics worden om de 4 weken huis-aan-huis ingezameld 

langsheen de voor de ophaler toegankelijke straten, wegen en pleinen op de door het 

college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen. De gemengde plastics worden 
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ook ingezameld op de IVAREM-containerparken. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 19-12-2022, inwerkingtreding 01-01-2023] 

 

Artikel 153/3. De gemengde plastics moeten aangeboden worden in een door de 

intercommunale IVAREM goedgekeurde recipiënt (roze zak). 

 

Artikel 153/4. Het recipiënt moet zorgvuldig gesloten worden. Het recipiënt mag noch 

scheuren, barsten (tenzij zorgvuldig met plakband hersteld) of lekken vertonen. 

 

Artikel 153/5. Het gewicht van de aangeboden recipiënt mag niet hoger zijn dan 10 Kg. 

 

Artikel 153/6. De gemengde plastics moeten gereinigd en gezuiverd zijn en moeten 

ontdaan zijn van alle onderdelen die geen plastic zijn. 

 

[onderafdeling toegevoegd bij besluit gemeenteraad 27-11-2017] 

 

Afdeling 9 het containerpark 
   

Artikel 154. Een containerpark is een inrichting die tot doel heeft de gescheiden 

inzameling van huishoudelijke en vergelijkbare afvalstoffen mogelijk te maken met het 

oog op maximaal hergebruik en recyclage van deze afvalstoffen.  

  

Artikel 155. Het containerpark gelegen op het grondgebied van de gemeente wordt 

geëxploiteerd door de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio 

Mechelen, hierna IVAREM genoemd.  

 

Artikel 156. Inwoners van de gemeente kunnen gebruik maken van alle IVAREM-

containerparken in overeenstemming met de bepalingen van deze afdeling én het 

huishoudelijk reglement zoals goedgekeurd door de Raad van bestuur van IVAREM. 

 

Artikel 157. Scholen, bewegingen en verenigingen die gevestigd zijn in de gemeente 

kunnen gebruik maken van het IVAREM-containerpark, gelegen op het grondgebied van 

de gemeente in overeenstemming met de bepalingen van dit hoofdstuk én het 

huishoudelijk reglement zoals goedgekeurd door de Raad van bestuur van IVAREM. 

 

De gemeentelijke diensten kunnen gebruik maken van het IVAREM-containerpark, 

gelegen op het grondgebied van de gemeente in overeenstemming met de bepalingen 

van deze afdeling én het huishoudelijk reglement zoals goedgekeurd door de Raad van 

bestuur van IVAREM. 

  

Artikel 158. De afvalstoffen mogen slechts na goedkeuring door de aanwezige 

parkopzichter in de daartoe bestemde container, recipiënt of opslagruimte gedeponeerd 

worden.  

  

Artikel 159. De bestemming van containers, recipiënten en opslagruimten is duidelijk 

vermeld. 

  

Artikel 160. De afvalstoffen moeten gesorteerd worden aangeboden.  

  

Artikel 161. De motor van het voertuig moet bij het uitladen van de gesorteerde 

afvalstoffen stilgelegd worden.  

  

Artikel 162. De gebruikers van het containerpark moeten de terreinen waarop de 

containers, recipiënten en opslagruimten gevestigd zijn, rein houden. In voorkomend 

geval dienen zij het door hen bevuilde terrein te reinigen. 

 



Algemeen Politiereglement stad Lier versie 19-12-2022 Pagina 30 
 

Artikel 163. De bezoekers van het containerpark moeten in alle omstandigheden de 

richtlijnen van de parkopzichter opvolgen. De parkopzichter of IVAREM kan de bezoekers 

die handelen op een wijze die niet overeenstemt met deze verordening, het huishoudelijk 

reglement of de richtlijnen van de parkopzichter, de toegang tot het containerpark 

ontzeggen. De beperking van toegang kan tijdelijk of permanent zijn.  De duur van de 

ontzegging van de toegang wordt bepaald in functie van de ernst van de inbreuk. 

 

[gewijzigd bij besluit gemeenteraad 29.06.2009]  

 

Artikel 164. Het is verboden afval over de omheining van het containerpark te gooien. 

Dergelijke handeling wordt gelijkgesteld met sluikstorten. 

  

Artikel 165. Het is verboden te roken op het containerpark, tenzij in de daarvoor 

voorziene zone . Het is eveneens verboden op enigerlei wijze vuur op het containerpark 

te maken.  

  

Artikel 166. Het is verboden de omheining, de containers, de recipiënten, de 

opslagruimten, de gebouwen, de beplantingen en de uitrusting van het containerpark te 

beschadigen.  

  

Artikel 167. Het is verboden materialen of afvalstoffen uit de containers, recipiënten of 

opslagruimten te halen. 

  

Artikel 168. Het is verboden materialen of afvalstoffen mee te nemen, uitgezonderd 

compost tegen betaling. 

Structuurmateriaal voor thuiscomposteerders kan in beperkte hoeveelheden gratis 

meegenomen worden voor zover beschikbaar . 

 

Artikel 169. Opgeheven 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Hoofdstuk 2. Openbare gezondheid. 
 

Afdeling 1. Gezondheid van de woningen en hun omgeving.  
 

Onderafdeling 1. Reinheid van de huizen, binnenplaatsen en gemeenschappelijke 
gangen. 
 

Artikel 170. Het is verboden binnen de huizen, binnenplaatsen en gemeenschappelijke 

gangen vuil, water, urine, fecaliën en keukenafval en in het algemeen alle stoffen die 

ongezonde of stinkende uitwasemingen voortbrengen, te bewaren of op te hopen.  

 

Iedere eigenaar of huurder moet de wc’s en voorziene zones voor tijdelijke opslag van 

afvalstoffen, alsook alle andere inrichtingen die daarmee verband houden, in volmaakte 

staat van zindelijkheid houden. De beerputten moeten tijdig worden geledigd. 

 

In geval van ondergelopen kelders zijn de bewoners verplicht het water, modder en klei 

eruit te verwijderen. 

 

Indien er besmettelijke ziekten uitbreken of dreigen, zelfs in afzonderlijke gevallen, en de 

onreinheid van de woning(en) een oorzaak tot verspreiding van de kwalen kan vormen, 

moeten de eigenaars, huurders of bewoners alle lokalen in een behoorlijke staat van 

reinheid brengen en ontsmetten. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 
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Onderafdeling 2. Leegstaande woningen 
 

Artikel 171. De eigenaar van een niet-bewoond of niet-gebruikt gebouw is verplicht het 

op een zodanige wijze af te sluiten dat iedere toegangsmogelijkheid, zonder inbraak, 

onmogelijk wordt. 

 

Tevens dienen in deze gebouwen de gepaste maatregelen te worden genomen om de 

toegang voor dieren via vensters, ramen, deuren, keldergaten en riolen te voorkomen. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 
Afdeling 2. Ongezonde woningen. 
 

Artikel 172. Wanneer de burgemeester kennis krijgt van het bestaan van ongezonde 

woningen zal hij, onverminderd het desnoods doen uitvoeren van urgente maatregelen, 

één of meer deskundigen met een onderzoek gelasten. 

 

De eigenaars en de bewoners zijn verplicht dit onderzoek mogelijk te maken. 

 

Artikel 173. Op grond van de feitelijke vaststellingen, die besproken worden met de 

eigenaars en bewoners, beslist de burgemeester welke herstellings- of 

saneringsmaatregelen dienen te worden uitgevoerd en bepaalt hij de uitvoeringstermijn. 

 

Desnoods beveelt de burgemeester de ontruiming tot de bevolen maatregelen zijn 

uitgevoerd. 

 

Het besluit van de burgemeester wordt aan de belanghebbenden bij aangetekende brief, 

bij afgifte tegen ontvangstbewij of eventueel bij deurwaardersexploot betekend. 

 

Artikel 174. Indien bij het verstrijken van de vastgestelde termijn de voorgeschreven 

maatregelen niet zijn uitgevoerd, zal de burgemeester na het horen van de eigenaars en 

bewoners de woningen onbewoonbaar verklaren of, indien nodig, de bevolen 

maatregelen ambtshalve op kosten van de eigenaars doen uitvoeren. 

 

Artikel 175. Indien uit het onderzoek blijkt dat het onverbeterbare woningen betreft zal 

de burgemeester na het horen van de eigenaars en bewoners deze woningen definitief 

onbewoonbaar verklaren. 

 

Artikel 176. Het besluit van de burgemeester tot onbewoonbaarverklaring wordt aan de 

eigenaar en aan de bewoners betekend op één van de bij art. 173 bepaalde wijzen. 

 

Het besluit wordt tevens aan de woning op een goed zichtbare en van op de openbare 

weg leesbare plaats aangeplakt. 

 

Artikel 177. De onbewoonbaar verklaarde woningen dienen te worden ontruimd, hetzij 

onmiddellijk, hetzij voor de bij het besluit van de burgemeester bepaalde datum.  

 

Indien nodig, zullen de bewoners met dwangmiddelen worden uitgedreven. 

 

Artikel 178. Na de ontruiming mogen de woningen niet meer worden bewoond als 

eigenaar, huurder, vruchtgebruik of houder van enig ander recht. 

 

Bovendien kan de burgemeester elk ander gebruik van of van de toegang tot de woning 

verbieden. 
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Hij kan de woning doen verzegelen. 

 

De burgemeester kan beslissen dat de woning wordt gesloopt.  

 

Artikel 179. Opgeheven.  

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Afdeling 3.- Gezondheidspreventieve maatregelen in stedelijke of 
andere culturele en sportcomplexen. 
 

Artikel 180. De toegang tot stedelijke of andere culturele en sportcomplexen die voor het 

publiek toegankelijk zijn, is verboden voor personen: 

 

- die duidelijk niet zindelijk of onrein zijn; 

- die ongedierte (bv. luizen) meedragen; 

- die lijden aan een besmettelijke ziekte; 

- die een wonde vertonen die nog niet geheeld is of met een verband bedekt is; 

- die een huidziekte vertonen waarvoor de weigering van toegang medisch verantwoord 

is.  

 

Afdeling 4. Dieren. 
 

Onderafdeling 1. Slachten van dieren.  
 

Artikel 181. Voorzover het vlees uitsluitend bestemd is om te voorzien in de behoeften 

van de eigenaar en zijn gezin, is het slachten van gevogelte, klein gekweekt wild of 

konijnen, elders dan in een slachthuis, toegelaten.  

 

Het is verboden schapen, geiten, varkens of vee of groot wild te slachten.  

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Onderafdeling 2. Strijd tegen schadelijke dieren. 
 

Artikel 182.  Het is verboden in de openbare ruimte zoals openbare parken en openbare 

tuinen eender welke materie voor de voeding van dieren achter te laten. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Artikel 183. De eigenaars, beheerders of huurders van gebouwen moeten trachten te 

voorkomen dat duiven nesten bouwen op het gebouw. De door duiven bevuilde 

gebouwen dienen schoongemaakt te worden.  

 

Onderafdeling 3. Houden van huisdieren. 
 

Artikel 184. Het is verboden landbouwhuisdieren langer dan 24 uur te houden: 

 

a) in gebouwen, tuinen en op koeren die palen aan een ander, voor bewoning dienend 

gebouw; 

b) indien daarvoor niet kan beschikt worden over een open ruimte van ten minste 100 

m² per dier. 

 

Onder landbouwhuisdieren worden verstaan: paarden, ezels, muilezels, muildieren, 

runderen, schapen, geiten en varkens. 
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Artikel 185. Opgeheven 

 

[Opgeheven bij besluit gemeenteraad dd. 19-12-2022, inwerkingtreding 01-01-2023] 

 

Onderafdeling 4. Visverbod. 
 

Artikel 186. Het is verboden zonder toelating van de burgemeester te vissen in de door 

het stadsbestuur beheerde oppervlaktewateren van de openbare ruimte.  

 

De houders van een door de burgemeester uitgereikt visverlof moeten de specifieke 

regels die hen worden overhandigd in een document bij de uitreiking van het visverlof én 

zijn aangebracht aan de viswateren strikt naleven. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Afdeling 5. Vuur en rook. 
 

Artikel 187. Het is verboden – buiten de daartoe door de stad vastgestelde en 

aangeduide plaatsen - zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van de 

burgemeester vuur te maken in de openbare ruimte. Het is verboden de buurt te storen 

met rook, geuren of uitwasemingen van welke bron dan ook, alsook met stof of 

projectielen van allerlei aard. 

Onverminderd het eerste lid zijn barbecues toegelaten in private tuinen, met uitzondering 

van een terras van een appartement. 

Het oplaten van onbemande (wens)ballonnen die gebruik maken van een permanente 

open vlam is niet toegelaten. 

 

[gewijzigd besluit gemeenteraad 26-11-2012] 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Afdeling 6. Stoken met allesbranders. 
 

Artikel 188. De gebruikers van verwarmingsinstallaties van het type allesbrander, 

houtkachel en open haarden moeten ervoor zorgen dat de installatie die ze gebruiken 

geen luchtverontreiniging veroorzaakt die de gezondheid kan schaden. 

 

Artikel 189. De rookgassen van dergelijke installaties dienen te worden afgevoerd via een 

schoorsteen met een goede schoorsteentrek en met een voldoende hoogte teneinde een 

optimale verspreiding van de rookgassen te waarborgen. 

 

Artikel 190. Het verbranden van afvalstoffen, turf, bruinkool en niet-rookloze 

kolenagglomeraten in allesbranders voor de verwarming van woningen, werkplaatsen en 

lokalen is verboden. 

 

Artikel 191. Opgeheven.  
 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 
 

Artikel 192. Het stoken met allesbranders is enkel toegestaan met gebruik van 

onbewerkt hout en steenkool. 

 

 

Afdeling 7. Schadelijke middelen 
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Artikel 192/2 §1. Het is verboden om schadelijke middelen zoals lachgas te verhandelen 

of te bezitten indien de handel of het bezit gericht is op het oneigenlijk gebruik van het 

middel met als doel het bekomen van een roeseffect 

§2. Onverminderd de gemeentelijke administratieve sancties en maatregelen zoals 

voorzien in titel 6 van deze verordening, kan de politie bij inbreuken op §1 van dit artikel 

de schadelijke middelen in beslag nemen. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad 25-11-2019, inwerkingtreding 10-12-2019] 
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Titel 3 – De openbare veiligheid en vlotte doorgang. 

 

Hoofdstuk 1. Gemeenschappelijke bepalingen ter bevordering 
van de openbare veiligheid en de vlotte doorgang. 
 

Afdeling 1. Algemene bepaling. 
 

Artikel 193. Het is in het algemeen verboden in openbare ruimten, in voor het publiek 

toegankelijke plaatsen en in privé-eigendommen over te gaan tot gelijk welke activiteit 

die de openbare veiligheid of de veilige en vlotte doorgang in het gedrang kan brengen. 

 

 

Afdeling 2. Modaliteiten voor de uitoefening van het vergaderrecht. 
 

Onderafdeling 1. Manifestaties, bijeenkomsten en vermakelijkheden in open lucht. 
 

Artikel 194: het is verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke kennisgeving aan de 

burgemeester samenscholingen, optochten en betogingen en alle andere manifestaties 

met meer dan 50 deelnemers op de openbare weg te houden. Onder manifestatie 

verstaat men een georganiseerde samenscholing met als doel een overtuiging of een eis 

kenbaar te maken. 
 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 
 

 

Artikel 195. Elke kennisgeving of aanvraag moet schriftelijk geschieden, ten minste 10 

werkdagen vóór de voorziene datum van de betoging, samenscholing of optocht. Deze 

aanvraag moet volgende inlichtingen bevatten: 

 

- de naam, het adres en het telefoonnummer van de organisator(en); 

- het voorwerp van het evenement; 

- de datum en het tijdstip voor de bijeenkomst; 

- de geplande route; 

- de voorziene plaats en tijdstip voor het einde van het evenement en in 

voorkomend geval de ontbinding van de optocht; 

- of er een meeting wordt gehouden bij de afsluiting van het evenement; 

- de raming van het aantal deelnemers en de beschikbare vervoermiddelen; 

- de door de organisatoren voorziene ordemaatregelen. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Artikel 196. Het is verboden op welke manier dan ook concerten, spektakels, 

vermakelijkheden en bijeenkomsten op de openbare weg, toegelaten door de 

gemeentelijke overheid, te storen. 

 
Onderafdeling 2. Openbare bijeenkomsten in gesloten plaatsen. 
 

Artikel 197: het is verboden zonder voorafgaandelijke kennisgeving aan de  

burgemeester grootschalige openbare feesten, bals en muziekopvoeringen in gesloten 

plaatsen te houden.  

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 
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Artikel 198. Elke kennisgeving moet schriftelijk geschieden, ten minste 48 uren vóór de 

voorziene start van de openbare bijeenkomst. Deze kennisgeving moet volgende 

inlichtingen bevatten: 

 

- de naam, het adres en het telefoonnummer van de organisator(en); 

- het voorwerp van de bijeenkomst; 

- de datum en het tijdstip voor de bijeenkomst; 

- de voorziene plaats en tijdstip voor het einde van het evenement; 

- de raming van het aantal deelnemers; 

- de door de organisatoren voorziene ordemaatregelen. 

 

Artikel 199. Het is verboden tijdens de openbare bijeenkomsten in gesloten plaatsen de 

orde te verstoren of de veiligheid in het gedrang te brengen. 

 

Het is meer bepaald verboden voor het publiek van zalen voor spektakels, feesten, 

concerten of sport: 

 

a) zich op de scène, piste of terrein te begeven zonder daar vanwege de artiesten, 

sportlui of organisatoren een uitnodiging of toelating voor te hebben gekregen, alsook 

zich toegang te verschaffen tot de private delen van het etablissement of degene die 

voor de artiesten of sportlui voorbehouden zijn; 

 

b) voorwerpen op de balkons en leuningen te plaatsen of eraan te bevestigen die door 

hun val of op enige andere manier het publiek, de acteurs of de sportbeoefenaars 

kunnen storen. 

 

c) de stabiliteit en/of veiligheid van de installaties of plaatsen in gevaar te brengen door 

hun gedrag. 

 
Afdeling 3. Gebruik van de groene ruimte. 
 

Artikel 200. Behoudens dienstvoertuigen en hulpverleningsdiensten, mag geen enkel 

motorvoertuig in groene ruimten circuleren zonder door de burgemeester afgegeven 

vergunning. 

 

De groene ruimten zijn verder alleen toegankelijk voor voetgangers, invalidenwagens, 

kinderwagens, aan de hand geleide fietsen en bromfietsen, al dan niet bereden 

kinderrijwielen van kinderen jonger dan 9 jaar, in de mate dat hun gedrag de veiligheid 

van de andere gebruikers niet in het gedrang brengt en dit binnen de aan één of 

meerdere ingangen aangeplakte openingsuren.  

 

Artikel 201. Het is verboden dieren te vangen en hun nesten te vernielen en ze lastig te 

vallen. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Artikel 202. Het is verboden knoppen en bloemen of planten te verwijderen. 

 

Het is verboden bomen te verminken, schudden of ontschorsen; takken, bloemen of 

andere planten af te rukken of af te snijden; palen of andere voorwerpen voor de 

bescherming van aanplantingen uit te rukken; wegen en dreven te beschadigen; zich te 

begeven in bloemperken en -tapijten, ze te vernietigen of te beschadigen. 

 

Artikel 203. de toegang tot grasperken is verboden voor alle personen en dieren wanneer 

dit verbod tot betreden wordt aangeduid door specifieke borden. De toegang tot 
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grasperken is verboden voor alle voertuigen. Grasperken die door voertuigen mogen 

bereden worden, zijn aangeduid door specifieke borden. 

 

Artikel 204. Het is verboden te klimmen op of over afsluitingen, kunstwerken of op 

plaatsen te komen waar dit volgens de opschriften verboden is. Het is eveneens 

verboden te klimmen op andere voorwerpen op een manier waarop men zichzelf of een 

ander effectief in gevaar brengt. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 
 

 

Artikel 205. Opgeheven.  

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Afdeling 4. Spelen op de openbare weg of in openbare plaatsen. 
 

Artikel 206. Spelen in de openbare ruimte is toegelaten. Onverminderd de toepassing van 

de verkeerswetgeving zijn in de openbare ruimte – met uitzondering van de openbare 

weg – enkel die spelen verboden, die klaarblijkelijk door de aard van het spel of door de 

omstandigheden waarin het spel gespeeld wordt, gevaarlijk zijn voor goederen of de 

gebruikers van de openbare ruimte.  

 

In voorgaande zin is het gebruik van voortbewegingtoestellen enkel toegelaten in de 

openbare ruimte – met uitzondering van de openbare weg - op voorwaarde dat de 

openbare veiligheid niet in het gedrang wordt gebracht. De burgemeester kan het  

verbieden in de openbare ruimte – met uitzondering van de openbare weg - op de 

plaatsen die hij bepaalt.  

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Afdeling 5. Bedelverbod. 
 

Artikel 207. Het is verboden te bedelen in het kernwinkelgebied. 

 

Het is op het hele grondgebied verboden te bedelen op volgende wijze: 

a) aanklampen van personen of zich opdringerig gedragen; 

b) de doorgang voor verkeer of voetgangers hinderen; 

c) het zich begeven op een horecaterras; 

d) in het gezelschap van kinderen of dieren; 

e) het expliciet tonen van lichaamsgebreken, verwondingen of verminkingen; 

f) bij huizen aanbellen. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 19-12-2022, inwerkingtreding 01-01-2023] 

 

 

Afdeling 6. Hinderlijk gedrag bij of in gebouwen. 
 

Artikel 208. Het is verboden zich op een voor anderen hinderlijke wijze op te houden in of 

op een voor het publiek toegankelijke ruimte, waaronder een portaal, telefooncel, 

wachtlokaal voor een openbaar vervoermiddel, parkeergarage, rijwielstalling dan wel 

deze te verontreinigen dan wel te bezigen voor een ander doel dan waarvoor de 

desbetreffende ruimte is bestemd. 
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Afdeling 7.  Openbare veiligheid en publiek toegankelijke 
inrichtingen of plaatsen 
 

Artikel 209.Het niet respecteren van een door de burgemeester opgelegd toegangs-, 

plaats-, of perimeterverbod, de poging om dit te omzeilen of om zich toch toegang te 

verschaffen, kan bestraft worden met een administratieve geldboete van maximum 350 

euro. 

 

[gewijzigd bij besluit gemeenteraad 24-06-2013] 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Artikel 210.  Bezoekers van publiek toegankelijke of openbare plaatsen of instellingen 

(cafés, discotheken, fuiven, evenementen, voetbalstadion, bibliotheken, culturele 

centra,…), dienen zich te gedragen naar de voorschriften van het huishoudelijk of intern 

reglement van de uitbater of organisator, voor zover dit aan alle toegangen op een 

duidelijk zichtbare manier uitgehangen wordt en voor zover de inhoud ervan niet in strijd 

is met de geldende wetgeving.  Onverminderd de burgerrechtelijke maatregelen van de 

uitbater of organisator tegen de bezoeker die deze voorschriften niet naleeft en 

onverminderd andere maatregelen van bestuurlijke politie, worden overtredingen tegen 

dit huishoudelijk of intern reglement, die van aard zijn om de openbare rust, veiligheid 

en gezondheid in het gevaar te brengen, de openbare orde te verstoren of overlast te 

veroorzaken, bestraft conform de strafbepalingen uit artikel 325 van deze verordening. 

 

[gewijzigd bij besluit gemeenteraad 24-06-2013] 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Artikel 211.  Het is verboden, behoudens in geval van gerechtvaardigde reden, de 

bevelen of richtlijnen van een politieambtenaar, gegeven in het kader van het handhaven 

of herstel van de openbare rust, veiligheid, gezondheid, zindelijkheid of gegeven in het 

kader van de bestrijding of voorkoming van overlast, niet na te leven.  

 

[gewijzigd bij besluit gemeenteraad 24-06-2013] 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Artikel 212. Opgeheven. 

 

[gewijzigd bij besluit gemeenteraad 24-06-2013] 

 

Hoofdstuk 2. Openbare veiligheid. 
 

Afdeling 1. beledigingen. 

Artikel 213. Opgeheven.  

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Afdeling 2. Gebruik van schiettuigen en het werpen van voorwerpen 
die kunnen verwonden en/of beschadigen. 
 

Artikel 214. Het gebruik van schiettuigen en het werpen, gooien of stoten van 

voorwerpen, die kunnen beschadigen, zijn verboden op de openbare weg, alsmede in de 

nabijheid ervan wanneer er gevaar bestaat dat een projectiel gebruikers van de openbare 

weg of omwonenden kan verwonden of hun eigendommen kan beschadigen of vernielen. 

Deze bepaling is niet van toepassing op de sportdisciplines en spelen die in adequate 
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installaties worden verricht, noch op darts of jeu-de-boules op andere plaatsen dan in de 

openbare ruimte. 

 

Artikel 215. Het is verboden in openbare ruimten, in voor het publiek toegankelijke 

plaatsen en in privé-eigendommen over te gaan tot het gebruiken van wapens met 

samengeperste lucht, uitgezonderd in schietstands die daartoe een vergunning hebben of 

in schietkramen op kermissen en onverminderd de wettelijke en reglementaire 

bepalingen betreffende de jacht. 

 

Wapens en munitie, gebruikt in strijd met bovenvermelde bepalingen, worden in beslag 

genomen en verbeurd verklaard.  

 

Afdeling 3. Gebruik en verkoop van alcohol.  
 

Artikel 216. Het is verboden om tussen 00.00 uur en 08.00 uur (gedistilleerde of gegiste 

dranken al dan niet in gemixte vorm) in de openbare ruimte, buiten de terrassen en 

andere toegelaten plaatsen speciaal bestemd voor dit doel, alcoholhoudende dranken te 

gebruiken. Het bezit van geopende recipiënten die alcoholhoudende dranken bevatten 

wordt gelijkgesteld met het gebruik beoogd in onderhavig artikel. 

 

Artikel 217. De burgemeester kan de verantwoordelijke exploitanten of door hem 

aangestelde personen van inrichtingen, uitbatingen en aanhorigheden die al dan niet 

tegen betaling voor het publiek toegankelijk zijn, ook al is de toegang beperkt tot 

bepaalde categorieën van personen, verbieden om gedurende een bepaalde periode, 

alcoholhoudende dranken (gedistilleerde of gegiste dranken al dan niet in gemixte vorm) 

te verkopen en/of aan te bieden, zelfs gratis en in welke hoeveelheid ook, tenzij de 

consument na bestelling of aanbod bediend wordt binnenin de zaak of aanhorigheden 

(terras, tuin, ...) en dit voor onmiddellijke consumptie aldaar. 

 

Artikel 218. Een uitzondering op de voorgaande artikelen kan door de burgemeester 

toegestaan worden aan de organisatoren van activiteiten waarbij de inname van een 

afgebakende zone van de openbare ruimte voorafgaandelijk werd toegestaan. De 

uitzondering heeft enkel uitwerking binnen de toegestane afbakening van de openbare 

ruimte. 

 
 
 

Afdeling 4. Dieren. 
 

Artikel 219. In deze afdeling wordt onder agressieve, of gevaarlijke dieren verstaan: 

 

- elk dier dat wanneer hij vrij zou rondlopen, zonder enige provocatie op een duidelijke 

en onmiskenbare dreigende wijze naar iemand toeloopt; 

- elk dier dat iemand aanvalt, bijt of verwondt zonder provocatie; 

- elk dier dat een ander dier verwondt of aanvalt zonder provocatie. 
 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 
 

Artikel 220. Het is verboden in de openbare ruimte: 

 

- zijn hond op te winden om aan te vallen of agressief te worden, of hem 

voorbijgangers te laten of doen aanvallen of achtervolgen, ook al brengt dat geen 

enkel kwaad of geen enkele schade teweeg; 

- agressieve, kwaadaardige of gevaarlijke dieren of dieren die personen of andere 

dieren kunnen bijten, of zieke dieren bij zich te hebben, als ze geen muilband dragen; 

deze bepaling is ook van toepassing in voor het publiek toegankelijke plaatsen; 
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- dieren bij zich te hebben waarvan het aantal of het gedrag de openbare veiligheid in 

het gedrang zouden kunnen brengen; 

- dieren te laten of achter te laten in een geparkeerd voertuig als dat een gevaar of 

ongemak kan opleveren voor personen of voor de dieren zelf; deze bepaling is ook 

van toepassing in openbare parkings; 

- eender welk dier en in het bijzonder agressieve of gevaarlijke dieren te laten 

rondzwerven. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Artikel 221. Het africhten van een dier in de openbare ruimte is verboden. 

 

Deze bepaling is niet van toepassing op de africhting van dieren door de politiediensten. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Artikel 222. De dieren moeten met alle gepaste middelen vastgehouden worden, en 

minstens met een korte leiband, op iedere plaats van de openbare ruimte en in galerijen 

en passages op voor het publiek toegankelijk privé-gebied. [Deze verplichting geldt niet 

op de door de stad afgebakende hondenweides aangeduid door een specifiek bord.] Het 

dragen van een muilkorf is verplicht voor agressieve, kwaadaardige of gevaarlijke dieren. 

 

Het is verboden dieren te laten begeleiden door personen die het dier niet onder controle 

kunnen houden. 

 

[gewijzigd besluit gemeenteraad 28-03-2011] 

 

Artikel 223. De eigenaars van dieren of de personen die al is het maar occasioneel op de 

dieren letten, dienen erover te waken dat deze dieren: 

 

- personen of andere dieren op geen enkele manier storen, intimideren of lastig vallen; 

- de aanplantingen of andere voorwerpen in de openbare ruimte niet beschadigen; 

- private eigendommen niet betreden. 

 

Artikel 224. Het is verboden zonder daartoe gerechtigd te zijn op andermans grond te 

komen, of erover te gaan of honden erover te doen lopen, indien de grond is 

gereedgemaakt, bezaaid of beteeld. 

 

Artikel 225. Het is verboden in de openbare ruimte voertuigen en andere goederen te 

doen bewaken door agressieve dieren, ook al zijn deze vastgebonden of in het voertuig 

geplaatst. 

 

Artikel 226. Het is verboden een dier binnen te brengen in de voor het publiek 

toegankelijke etablissementen waartoe dat dier geen toegang heeft, hetzij op basis van 

een intern reglement dat aan de ingang uithangt, hetzij door borden of pictogrammen die 

dat duidelijk maken met uitzondering voor honden die speciaal opgeleid zijn om blinden 

of andere mensen met een handicap te geleiden, dit alles onverminderd de wettelijke en 

reglementaire bepalingen betreffende de hygiëne van de lokalen en de personen in de 

voedingssector.  

 

Afdeling 5. Misbruik van noodvoorzieningen. 
 

Artikel 227. Iedere bedrieglijke hulpoproep of bedrieglijk gebruik van een praatpaal of 

signalisatietoestel bestemd om de veiligheid van de gebruikers te vrijwaren, is verboden. 
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Afdeling 6. Verbod op het bedienen van publieke apparatuur door 
onbevoegden. 
 

Artikel 228. Personen die daar door het stadsbestuur niet toe werden gemandateerd, 

mogen geen kranen van leidingen of kanaliseringen, schakelaars van de openbare 

verlichting, openbare uurwerken, signalisatieapparaten, alsook uitrustingen voor 

telecommunicatie die zich bevinden op of onder de openbare weg of in openbare 

gebouwen bedienen.  

 

Afdeling 7. Toegangsverbod voor onbevoegden. 
 

Artikel 229. Onbevoegde personen mogen niet binnendringen in voor het publiek niet 

toegankelijke constructies of installaties van openbaar nut. Zo ook mogen onbevoegde 

personen zich niet op een werf begeven. 

De eigenaar is verplicht gepaste maatregelen te nemen om de toegang tot de onbezette 

gebouwen of werf te voorkomen. 

De afsluitingen, schutsels, omheiningen die verankerd zijn in de grond en niet-bebouwde 

terreinen begrenzen, evenals deze welke bevestigd zijn aan gebouwen, moeten stevig 

vastgemaakt zijn opdat ze niet kunnen wegwaaien, vallen of omgestoten worden. De 

stabiliteit en verankering moeten regelmatig nagekeken worden. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 19-12-2022, inwerkingtreding 01-01-2023] 

 

 

Afdeling 8. Vermommingen. 
 

Artikel 230.  behoudens andersluidende wetsbepalingen,is het verboden zich in de voor 

het publiek toegankelijke plaatsen te begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk 

bedekt of verborgen, zodat men niet herkenbaar is. 

 

[gewijzigd besluit gemeenteraad 26-11-2012] 

 

Art 231. Het verbod zoals omschreven in artikel 230 geldt echter niet voor hen die zich in 

de voor het publiek toegankelijke plaatsen begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk 

bedekt of verborgen, zodat zij niet herkenbaar zijn, en wel krachtens arbeidsreglementen 

of voor feestactiviteiten zoals carnaval, processies, georganiseerde stoeten, Sinterklaas, 

Sint-Maarten, Kerstman, Halloween, Driekoningen of andere recreatieve activiteiten 

zonder suggestie van criminele intenties. 

 

[gewijzigd besluit gemeenteraad 26-11-2012] 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Artikel 232. De vermomde personen moeten zich op verzoek van de daartoe bevoegde 

personen ontmaskeren of herkenbaar maken. Bij overtreding van deze afdeling kan een 

straf bepaald in het Strafwetboek (art 563 bis SWB) of een administratieve geldboete van 

maximum 350 euro worden opgelegd. 

 

[gewijzigd besluit gemeenteraad 26-11-2012] 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

 

Afdeling 9. Ongepast gebruik van speeltoestellen. 
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Artikel 233. De toestellen ter beschikking gesteld van het publiek op gemeentelijke 

speelterreinen of speeltuinen moeten zo gebruikt worden dat de openbare veiligheid niet 

in het gedrang komt. 

 

Kinderen onder de zeven jaar dienen vergezeld te zijn van een van hun ouders of de 

persoon aan wiens hoede ze werden toevertrouwd. 

 

Het gebruik van speeltuigen in de speelruimten is verboden voor personen ouder dan 14 

jaar.  

 

Artikel 234. Opgeheven. 
 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Afdeling 10. Moeskopperij 
 
Artikel 234/1. Het is verboden zonder toelating veldvruchten of andere nuttige 

voortbrengselen van de bodem, die al dan niet los van de grond zijn, mee te nemen. 

 

[Afdeling toegevoegd bij besluit gemeenteraad 27-11-2017] 

 

 

Afdeling 11. Magneetvissen en metaaldetectie 
 
Artikel 234/2. Behoudens voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester en 

onverminderd andersluidende bepalingen is het verboden om recreatief magneetsvissen 

en/of metaaldetectie uit te voeren op openbaar domein, in waterlopen in het beheer van 

de stad en op privé eigendommen van de stad. 

 

[Afdeling toegevoegd bij besluit gemeenteraad dd. 19-12-2022, inwerkingtreding 01-01-

2023] 

 

 

 

Hoofdstuk 3. Vlotte doorgang. 
 

Afdeling 1. Privatieve ingebruikneming van de openbare ruimte. 
 

Onderafdeling 1. Algemene bepalingen. 
 

Artikel 235. De privatieve ingebruikneming van de openbare ruimte is het gebruik van de 

openbare ruimte, met name de begane grond, het gedeelte erboven of eronder, voor 

uitsluitend privé doeleinden, waardoor het ingenomen gedeelte van de weg aan zijn 

openbare en normale bestemming wordt onttrokken. 

 

Artikel 236. Behoudens voorafgaande en schriftelijke vergunning van de burgemeester 

en onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake stedenbouw is het 

volgende verboden: iedere privatieve bezetting van de openbare ruimte op het niveau 

van de begane grond alsook, erboven of eronder, zoals een vastgehecht, opgehangen, 

geplaatst of achtergelaten voorwerp, waardoor schade berokkend kan worden aan de 

veiligheid of het gemak van doorgang. 

 

De voorwerpen die in strijd met onderhavig artikel zijn geplaatst, vastgehecht of 

opgehangen, dienen op het eerste politieverzoek of van een gemachtigde ambtenaar 
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verwijderd te worden. Zo niet zal daar ambtshalve toe worden overgegaan op kosten en 

risico van de overtreder op basis van een daartoe toepasselijk belastingreglement. 
 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 
 

Artikel 237. Een voorafgaande en schriftelijke toelating is niet nodig voor de in de 

openbare ruimte door toedoen van openbare of ministeriële ambtenaren gehouden 

openbare verkopen alsmede voor de uitvoering van vonnissen tot uitzetting, voor zover 

van deze verrichtingen bij voorbaat  bij de politie aangifte wordt gedaan. 

 

Artikel 238. Bij de ingebruikneming van de voetpaden en bermen, moet een vrije 

doorgang van ten minste 1,5 meter worden vrijgelaten.  Deze eis is een 

minimumregeling. De vergunning kan steeds worden geweigerd of aan strengere 

voorwaarden worden onderworpen. Onder “vrije doorgang” wordt verstaan, het 

ononderbroken gedeelte van het voetpad, het gemeenschappelijk gelijkvloerse wegdek of 

de berm die effectief door de voetgangers kan worden gebruikt. 

 

Artikel 239. Buiten de volledige afsluiting van de openbare ruimte bij occasionele 

gebeurtenissen en activiteiten kan de ingebruikneming van de openbare ruimte slechts 

worden toegestaan in omstandigheden waarin het op grond van verkeers- en algemene 

veiligheidsoverwegingen toelaatbaar is. 

 

Artikel 240. De titularissen van de vergunning zijn ervoor aansprakelijk dat de 

ingebruikneming van de openbare ruimte niet tot gevolg heeft dat een grotere dan de 

toegelaten ruimte wordt ingenomen, de bereikbaarheid of het gebruik van 

erfdienstbaarheden van algemeen nut en van nutsvoorzieningen zoals onder meer 

hydranten, mangaten en deksels wordt bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt. 

 

De ingebruikneming mag evenmin tot gevolg hebben dat de evacuatiemogelijkheden van 

de aan de brandpreventieve voorschriften onderworpen gebouwen en lokalen worden 

beperkt of uitgesloten.  

 

Onderafdeling 2. Inname van de openbare ruimte bij het uitvoeren van werken. 
 

Artikel 241. Het gebruik van de openbare ruimte voor het uitvoeren van werken op last 

van particulieren is in beginsel verboden. De bevoegde overheid kan een 

voorafgaandelijke en schriftelijke toelating verlenen voor het gebruik van de openbare 

ruimte (bijvoorbeeld in het kader van werfinrichtingen die alleen op de openbare weg 

kunnen, het plaatsen van containers, het gebruik van parkeerplaatsen door 

werfvoertuigen ten behoeve van werken, …). 

 

Artikel 242. Het is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke kennisgeving aan de 

burgemeester werken uit te voeren in de openbare ruimte. 

Deze kennisgeving dient te gebeuren door aangifte te doen van inname openbaar 

domein. 

 

Elke kennisgeving moet schriftelijk geschieden, ten minste dertig werkdagen voor de 

voorziene start van de werken. Deze kennisgeving moet ten minste volgende inlichtingen 

bevatten: 

 

- naam, adres en telefoonnummer van de opdrachtgever en uitvoerder van de werken; 

- beschrijving van de werken aan de hand van duidelijke situatieschets; 

- voorziene duur van de werken. 

 

Deze kennisgeving ontslaat de opdrachtgever van werken niet van de verplichting van 

het hebben van een voorafgaandelijke en schriftelijke toelating voor het gebruik van de 

openbare ruimte voor het uitvoeren van werken. 
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Diegenen die de bepalingen van dit artikel overtreedt, kan bestraft worden met een 

administratieve geldboete van maximaal 350 euro. Deze geldboete laat de mogelijkheid 

van het stadsbestuur om op basis van de nieuwe gemeentewet werken te laten uitstellen 

onverlet, evenals de mogelijkheid tot verhaal van de ten gevolge van de niet correcte 

melding door het stadsbestuur gemaakte kosten ter handhaving van de veiligheid van de 

weggebruikers of van het wegverkeer, van de rust van de omwonenden en van de veilige 

en vlotte doorgang ten overstaan van alle wegen op het grondgebied van de stad en dit 

op basis van een daartoe toepasselijk belastingreglement. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Artikel 243. Iedere persoon die werkzaamheden in de openbare ruimte uitvoert of laat 

uitvoeren is ertoe gehouden die te herstellen in de staat waarin zij zich vóór de 

uitvoering van de werkzaamheden bevond of in de staat die in de vergunning vermeld is. 

Zo niet zal daartoe na vruchteloze aanmaning ambtshalve worden overgegaan op kosten 

en risico van de overtreder op basis van een daartoe toepasselijk belastingreglement. 

 

Onderafdeling 3 . taalgebruik verkeers- en signalisatieborden 
 

Artikel 244.  De verkeersborden en signalisatieborden geplaatst bij inname van het 

openbaar domein mogen geen anderstalige vermeldingen bevatten. 

Diegene die deze bepaling overtreedt moet onmiddellijk de signalisatie met anderstalige 

vermeldingen verwijderen en vervangen door eentalig Nederlandstalige borden zo niet 

houdt de gemeente zich het recht voor het te doen op kosten en op risico van de 

overtreder, op basis van een daartoe toepasselijk belastingsreglement. 

 

Onderafdeling 4. Koopwaren in de openbare ruimte uitstallen. 
 

Artikel 245. Behoudens van andere overheden benodigde machtigingen is het verboden 

zonder vergunning op, aan of boven de weg, in, aan of boven een openbaar water dan 

wel op, aan of boven een andere - al dan niet met enige beperking - voor publiek 

toegankelijke plaats goederen uit te stallen of uitgestald te hebben om deze te koop aan 

te bieden, te verkopen of te verstrekken aan het publiek. 

 

Aan de vergunning kunnen voorschriften worden verbonden m.b.t.:  

a. in het belang van de openbare orde;  

b. in het belang van de brandveiligheid;  

c. in het belang van de verkeersvrijheid of verkeersveiligheid;  

d. in het belang van de bescherming van het uiterlijke aanzien van de gemeente;  

e. in het belang van het voorkomen of het beperken van overlast;  

f. gelet op de ruimtelijke omstandigheden ter plaatse.  

 

Artikel 246. De voorwerpen die in strijd met deze afdeling zijn geplaatst of uitgestald 

moeten op het eerste verzoek van de politie of van een gemachtigde ambtenaar 

verwijderd worden.  

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Artikel 247. Groenten, fruit en andere bederfbare voedingswaren moeten uitgestald 

worden op een verhoging van minstens 70 cm hoogte, waaronder geen voedingswaren 

opgestapeld mogen liggen. 

 

Onderafdeling 5. Plaatsen van terrassen op de Grote Markt, het Felix 
Timmermansplein en de Koning Albertstraat (vanaf Grote Markt tot en met huisnr. 10 
en huisnr. 3). 
 

[ingevoegd bij besluit gemeenteraad 19.12.2011]  



Algemeen Politiereglement stad Lier versie 19-12-2022 Pagina 45 
 

 

 

Artikel 247/1. voor de toepassing van deze onderafdeling wordt hier onder terras 

verstaan: de ruimte ingenomen op het openbaar domein waar een horecagelegenheid 

door het plaatsen van meubilair zijn verkoopsoppervlakte vergroot. 

 

Artikel 247/2. de plaatsing van een terras op de Grote Markt, het Felix Timmermansplein 

en de Koning Albertstraat (vanaf Grote Markt tot en met huisnr. 10 en huisnr. 3) is, 

onverminderd de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake 

stedenbouw, onderworpen aan een voorafgaande en schriftelijke machtiging van de 

burgemeester. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Artikel 247/3. de machtiging kan enkel worden verleend na een administratief onderzoek 

dat volgende componenten bevat: 

 

 Een brandveiligheidsonderzoek: een onderzoek of het terras voldoet aan de 

minimumnormen inzake brandpreventie. . 

 Een financieel onderzoek: een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde 

stadsfacturen en aanslagbiljetten, van welke aard ook, die betrekking hebben op 

de horeca-uitbating waarvoor het terras wordt aangevraagd. In het kader van dit 

onderzoek moet de aanvrager zelf het bewijs voorleggen van betaling van 

voorgaande terrasbelastingen. 

 Een stedenbouwkundig onderzoek: een onderzoek naar de stedenbouwkundige 

conformiteit van het terras waarbij wordt onderzocht of het terras voldoet aan alle 

stedenbouwkundige voorschriften.  

 

Dit administratief onderzoek moet een positief resultaat hebben op alle deelonderzoeken 

om een machtiging te kunnen verkrijgen. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 
 

Artikel 247/4. de machtiging kan enkel verleend worden voor horeca-uitbatingen en voor 

een maximale periode van drie jaar. De machtiging wordt verleend aan de exploitant van 

een horeca-uitbating en is strikt persoonlijk en plaatsgebonden. Elke nieuwe exploitant 

moet een nieuwe machtiging aanvragen. De betaling van de toepasselijke gemeentelijke 

belasting op inname van de openbare ruimte voor het plaatsen van een terras ontslaat 

de horeca-uitbater niet van het verkrijgen van een machtiging volgens deze 

onderafdeling. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Artikel 247/5. de machtiging moet steeds aanwezig zijn in de horeca-uitbating en dient te 

worden getoond op eenvoudig verzoek van daartoe bevoegde (politie)ambtenaren van de 

stad 

 

Artikel 247/6. bij evenementen, markten, werkzaamheden van openbaar nut en 

dergelijke waarbij de inrichting van niet-overdekte terrassen de goede orde, organisatie 

en veiligheid kunnen hinderen, dient het terras op eerste verzoek van de daartoe 

bevoegde (politie)ambtenaren van de stad weggenomen te worden. 

 

Artikel 247/7. de bereikbaarheid of het gebruik van erfdienstbaarheden van algemeen 

nut en van nutsvoorzieningen zoals o.m. hydranten, straatkolken, 

verlichtingsmasten,…mag door het terras niet bemoeilijkt worden of onmogelijk gemaakt 

worden.  
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Artikel 247/8. de breedte van de terrassen dient te worden beperkt tot de gelijkvloerse 

gevelbreedte van de aanvragende horeca-uitbating 

 

Artikel 247/9. de diepte van de terrassen, gemeten vanaf de voorgevel van de horeca-

uitbating, mag: 

 

 In de zone tussen de Florent Van Cauwenberghstraat en de Antwerpsestraat  

o Tussen 1 maart en 31 oktober niet meer dan 10 meter bedragen 

o Tussen 1 november en 1 maart niet meer dan 6 meter bedragen 

 

 Buiten deze zone niet meer bedragen dan de afstand gemeten tussen de 

voorgevel van de horeca-uitbating tot 3 meter verwijderd van het begin van de 

rijweg. Indien er geen rijbaan is, dient sowieso een minimale doorgang van 4 

meter gevrijwaard te worden. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 29-02-2016] 

 

 

Artikel 247/10. de oriëntatiestrook voor blinden moet ten allen tijde vrij blijven en er 

dient steeds een minimale obstakelvrije doorgang te worden voorzien van 3 meter tussen 

het terras en de rijweg. Indien er geen rijbaan is, dient sowieso een minimale doorgang 

van 4 meter gevrijwaard te worden. 

 

Artikel 247/11. Buiten de zone van het terras waarvoor een machtiging wordt verleend 

mogen geen parasols (zowel geopend als gesloten) geplaatst worden. Buiten de zone van 

het terras waarvoor een machtiging wordt verleend mag geen enkel ander voorwerp 

geplaatst worden zoals planten- en bloembakken, kaarsen, verlichting, reclame- of 

menuborden, ze dienen binnen de oppervlakte van het vergunde terras te blijven en 

mogen tot een hoogte van maximaal 1,5 meter reiken. M.u.v één (menu)bord (type 

ruiter) dat maximum 110X65 cm groot mag zijn. Indien de plaatsing van één 

(menu)bord buiten de oppervlakte van het vergunde terras gewenst is, dient dit expliciet 

aangevraagd en aangeduid te worden bij de aanvraag van de machtiging. Zodoende kan 

bij elke aanvraag individueel onderzocht worden of door de plaatsing van dit ene 

(menu)bord de doorgang voor de veiligheidsdiensten en de minimaal 1,5 meter vrije 

doorgang gegarandeerd blijft. 

Windschermen zijn toegelaten, andere tussenschotten niet. De windschermen dienen op 

de scheidingslijnen geplaatst te worden tussen de vergunde horecaterrassen die niet 

geflankeerd worden door een andere horecazaak. De windschermen op de brede 

terrassenzone (tss. Florent Van Cauwenberghstraat en Antwerpsestraat) mogen enkel 

loodrecht op de gevel geplaatst worden over een diepte van maximaal 6 m (gerekend 

vanaf de gevel). De schermen zijn per ononderbroken stuk 2m diep en maximum 1,5m 

hoog, vervaardigd in volledig doorzichtig, klaar veiligheidsglas in aluminium profielen met 

RAL-kleur 7016 (antraciet) en hebben slechts één horizontale tussenstijl in het midden. 

De windschermen worden vanaf de gevel verankerd in de grond, en scheiden er 

zodoende het vergunde winterterras af. Het betreft geen vaste verankering in de grond, 

maar een demonteerbare/wegneembare constructie met palen verzonken in de grond. 

Tijdens een langere sluitingsperiode van minstens één week of wanneer de uitbater 

beslist geen (winter)terras te plaatsen tijdens een periode van minstens één week, 

moeten de schermen gedurende deze periode verwijderd worden. Op de andere 

terraslocaties van de betreffende zone (m.u.v. de terrassen los van de gevel of gelegen 

aan een gevel grenzend aan de Binnennete op het Felix Timmermansplein) dienen de 

windschermen loodrecht op de gevel geplaatst te worden over een diepte van maximaal 

2m en dit in één ononderbroken stuk. Ook hier geldt dat de schermen maximaal 1,5m 

hoog mogen zijn en vervaardigd in volledig doorzichtig, klaar veiligheidsglas in 

aluminium profielen met RAL-kleur 7016 (antraciet) en met slechts één horizontale 

tussenstijl in het midden. De windschermen worden ook hier vanaf de gevel verankerd in 



Algemeen Politiereglement stad Lier versie 19-12-2022 Pagina 47 
 

de grond. Het betreft geen vaste verankering in de grond, maar een 

demonteerbare/wegneembare constructie met palen verzonken in de grond. Tijdens een 

langere sluitingsperiode van minstens één week of wanneer de uitbater beslist geen 

(winter)terras te plaatsen tijdens een periode van minstens één week, moeten de 

schermen gedurende deze periode verwijderd worden. Op alle horecaterrassen in de 

betreffende zone die los van de gevel ingepland worden of gelegen zijn aan een gevel 

grenzend aan de Binnennete (op het Felix Timmermansplein), is de plaatsing van 

windschermen en tussenschotten verboden. 

 

[gewijzigd besluit gemeenteraad 24-09-2012] 

[gewijzigd besluit gemeenteraad 26-03-2012] 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 29-02-2016] 

 

 

Artikel 247/12. Het gebruik van verplaatsbare verwarmingstoestellen op het terras is niet 

toegelaten, tenzij geïncorporeerd aan de parasols. Gebruik van vaste 

verwarmingstoestellen is toegelaten mits het kunnen voorleggen van een keuringsattest 

en het voldoen aan stedenbouwkundige voorschriften. Verwarming op gas is enkel 

toegelaten op het vaste aardgasleidingnet. Verplaatsbare gasflessen worden niet 

toegelaten.  

 

 

[gewijzigd besluit gemeenteraad 26-03-2012] 

[gewijzigd bij besluit gemeenteraad 17-12-2018] 

 

Artikel 247/13. op het terras mogen vierkante of rechthoekige parasols geplaatst 

worden. Ze dienen steeds uitgevoerd in RAL 1015 (licht ivoorkleurig). De palen en frames 

van de zomerparasols dienen uitgevoerd in RAL 9007 (grijs structuur). Met 

zomerparasols wordt de variant bedoeld met een schuifsysteem in de paal, het zgn. one 

move-systeem). De palen en frames van de winterparasols, zijnde de variant die 

doorlopend blijft buiten staan, dienen uitgevoerd in RAL 7016 (antracietgrijs). Enkel aan 

de binnenzijde en de zijkanten van de parasols mag publiciteit aangebracht worden. De 

publiciteit mag enkel uitgevoerd worden in rood of zwart en maximaal 15 cm hoog en 90 

cm breed zijn. De parasols mogen verankerd worden in de grond, bij voorkeur in de 

voegen met een maximumdiepte van 55cm onder het maaiveld en dit na voorafgaande 

toelating hiervoor  

 

[gewijzigd besluit gemeenteraad 26-03-2012] 

[gewijzigd besluit gemeenteraad dd. 29-02-2016] 

[gewijzigd bij besluit gemeenteraad 17-12-2018] 

 

Artikel 247/14. Een zonneluifel is niet toegelaten, met uitzondering van de handelszaken 

die een combinatie zijn van (voeding)ambacht en horeca. Onder ambacht wordt verstaan 

een artisanale activiteit, ingeschreven in de KBO onder desbetreffende NACE-BEL code én 

met maximaal 10 werknemers. 

 

[gewijzigd besluit gemeenteraad 26-03-2012] 

 

Artikel 247/15. elektronische geluidsbronnen zijn niet toegelaten op de terrassen 

 

Artikel 247/16. tapinstallaties, braadspitten, barbecuetoestellen en andere installaties 

voor het bereiden van eten of het schenken van dranken zijn niet toegelaten behalve op 

aanvraag bij de burgemeester in functie van tijdelijke evenementen.  

 

Artikel 247/17. het plaatsen van vloeren of vloerbekleding is niet toegestaan. De 

ondergrond dient steeds zichtbaar te blijven. 
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Artikel 247/18. de houder van een machtiging is verplicht alle eventuele afval en 

materialen die tot overlast zorgen, te verwijderen op het wegdek of het trottoir alsook in 

de onmiddellijke omgeving van het terras. 

 

Artikel 247/19. iedere toegang tot de horecazaak zelf of naar woningen en kantoren e.d 

die boven de horeca-uitbating gelegen zijn, moet steeds over de volle lengte van deze 

toegang vrij blijven met minstens een breedte van 1,5 meter. Het pand moet te allen 

tijde ongehinderd betreden kunnen worden. 

 

[gewijzigd bij besluit gemeenteraad 27-11-2017] 

 

Artikel 247/20. Opgeheven. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

 Artikel 247/21. De burgemeester is gemachtigd om gemotiveerde afwijkingen op het 

voorliggende reglement toe te staan. 

 

[toegevoegd besluit gemeenteraad 26-03-2012] 

 

Onderafdeling 6. Plaatsen van terrassen in de Eikelstraat. 
 

[volledige onderafdeling toegevoegd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

 

Artikel 247/22. de plaatsing van een terras in de Eikelstraat is, onverminderd de 

toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake stedenbouw, 

onderworpen aan een voorafgaande en schriftelijke machtiging van de burgemeester. 

 

Artikel 247/23 §1. Onverminderd de reglementering op de ruimtelijke ordening en 

stedenbouw, moet bij een eerste aanvraag een volledig dossier, voorzien van alle 

noodzakelijke technische tekeningen, (grondplan, vooraanzicht, zijaanzicht), 

materiaalstalen en foto’s worden ingediend bij de burgemeester. Bij plaatsing van 

verwarming dient eveneens een attest van een erkend keuringsorganisme te worden 

bijgevoegd. 

Bij een daaropvolgende aanvraag voor verlenging kan een schrijven aan de 

burgemeester volstaan. In dit laatste geval moet worden vermeld dat het om een eerder 

vergunde en dus dezelfde constructie gaat. Bij deze verlenging dient telkens een 

grondplan, met vermelding van de juiste afmetingen, en in voorkomend geval een attest 

van een erkend keuringsorganisme, te worden gevoegd. 

 

§2. Elke wijziging maakt steeds het voorwerp uit van een afzonderlijke en schriftelijke 

aanvraag, eveneens met bijvoeging van een grondplan, met vermelding van de juiste 

afmetingen en een attest van een erkend keuringsorganisme. 

 

Artikel 247/24. Voor het oprichten van een nieuwe of het volledig vervangen van een 

bestaande constructie dient men minstens 2 maand voor men de uitbating effectief wenst 

te beginnen, de aanvraag te doen. 

Een aanvraag voor verlenging dient minstens 1 maand voor het begin van de periode bij 

het stadsbestuur toe te komen. 

 

Artikel 247/25. de machtiging kan enkel worden verleend na een administratief 

onderzoek dat volgende componenten bevat: 

 

 Een brandveiligheidsonderzoek: een onderzoek of het terras voldoet aan de 

minimumnormen inzake brandpreventie. . 
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 Een financieel onderzoek: een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde 

stadsfacturen en aanslagbiljetten, van welke aard ook, die betrekking hebben op 

de horeca-uitbating waarvoor het terras wordt aangevraagd. In het kader van dit 

onderzoek moet de aanvrager zelf het bewijs voorleggen van betaling van 

voorgaande terrasbelastingen. 

 Een stedenbouwkundig onderzoek: een onderzoek naar de stedenbouwkundige 

conformiteit van het terras waarbij wordt onderzocht of het terras voldoet aan alle 

stedenbouwkundige voorschriften.  

 

Dit administratief onderzoek moet een positief resultaat hebben op alle deelonderzoeken 

om een machtiging te kunnen verkrijgen. 

 

Artikel 247/26.De machtiging wordt verleend voor de duur van drie jaren. De machtiging 

wordt verleend aan de exploitant van een horeca-uitbating en is strikt persoonlijk en 

plaatsgebonden. Elke nieuwe exploitant moet een nieuwe machtiging aanvragen. De 

betaling van de toepasselijke gemeentelijke belasting op inname van de openbare ruimte 

voor het plaatsen van een terras ontslaat de horeca-uitbater niet van het verkrijgen van 

een machtiging volgens deze onderafdeling. 

Het opstellen van de terrassen mag enkel in de vergunde terraszone tot aan het begin 

van de goot langs de rijbaan. 

 

Artikel 247/27. de machtiging moet steeds aanwezig zijn in de horeca-uitbating en dient 

te worden getoond op eenvoudig verzoek van daartoe bevoegde (politie)ambtenaren van 

de stad 

 

Artikel 247/28. bij evenementen, markten, werkzaamheden van openbaar nut en 

dergelijke waarbij de inrichting van niet-overdekte terrassen de goede orde, organisatie 

en veiligheid kunnen hinderen, dient het terras op eerste verzoek van de daartoe 

bevoegde (politie)ambtenaren van de stad weggenomen te worden. 

 

Artikel 247/29. de bereikbaarheid of het gebruik van erfdienstbaarheden van algemeen 

nut en van nutsvoorzieningen zoals o.m. hydranten, straatkolken, 

verlichtingsmasten,…mag door het terras niet bemoeilijkt worden of onmogelijk gemaakt 

worden.  

 

Artikel 247/29bis. De breedte van de terrassen dient te worden beperkt tot de 

gelijkvloerse gevelbreedte van de aanvragende horeca-uitbating. 

 

[toegevoegd bij besluit gemeenteraad 27-11-2017] 

 

Artikel 247/30.De terrassenconstructies worden geplaatst op een strook voor de 

instelling, aansluitend aan de gevel. Voor 11 uur dient een obstakelvrije doorgang van 

min. 1,5 meter uit de goot vrijgehouden voor de voetgangers. 

Vanaf 11 uur wordt de strook tot aan de goot vrijgehouden voor het plaatsen van een 

terras.  

Dit terras mag overdekt worden door middel van ofwel een vlakke zonnetent zoals 

besproken in onderstaand artikel 247/32 ofwel door middel van standaard parasols zoals 

besproken in artikel 247/33. 

 

Artikel 247/31. De voorzijde van de terrasconstructie moet aansluiten op dezelfde lijn als 

de buurtterrassen.  In- of uitsprongen zijn in geen geval toegelaten. 

 

Artikel 247/32. De zonnetent dient uitgevoerd in ofwel:  

- afwisselend verticale strepen, zo dicht mogelijk aanleunend bij RAL 9001 (crème, wit) 

of RAL 1015 (licht ivoorkleurig)en van een zelf te kiezen kleur, zo dicht mogelijk 

aanleunend bij RAL 1034  
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- (pastelgeel), RAL 5022 (nachtblauw), RAL 3003 (robijnrood), RAL 8015 

(kastanjebruin), RAL 6029 (muntgroen) en RAL 7035 (lichtgrijs) of RAL 1015 (licht 

ivoorkleurig).  Deze strepen moeten een breedte hebben tussen de 8 en 10 cm en 

moeten haaks op de voorgevel van de uitbating staan. 

ofwel 

- Effen kleur, zo dicht mogelijk aanleunend bij RAL 9016 (verkeerswit), RAL 1015 (licht 

ivoorkleurig) of één van de hierboven vermelde kleuren. 

 

Iedere zonnetent moet voorzien zijn van een overhangende voorrand van dezelfde 

kleur(en) en materiaal als de zonnetent.  Op deze voorrand van de zonnetent mag 1 

publicitaire vermelding en/of de naam van het etablissement voorkomen.  Andere 

procedés zijn niet toegelaten. 

De hoogte van de onderzijde van de afhangende voorrand wordt bepaald op 2,20  meter 

boven het voetpad. De afhangende voorranden van alle aan elkaar palende terrassen 

moeten één lijn vormen. 

 

Onderdakplaten zijn niet toegelaten. 

 

Artikel 247/33.  De standaardparasols dienen rond of met maximum 8 hoeken te zijn. 

Volgende kleuren  voor de parasols zijn toegelaten:  RAL 9001 (crème, wit), RAL 1034 

(pastelgeel), RAL 5022 (nachtblauw), RAL 3003 (robijnrood), RAL 8015 (kastanjebruin), 

RAL 6029 (muntgroen) en RAL 7035 (lichtgrijs), RAL 9016 (verkeerswit) of RAL 105 (licht 

ivoorkleurig). Enkel aan de binnenzijde en de zijkanten van de parasols mag publiciteit 

aangebracht worden. De publiciteit mag maximaal 15cm hoog en 70cm breed zijn. 

Publiciteit op de bovenzijde van de parasols is verboden. 

 

[gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 29-02-2016] 

 

Artikel 247/34. De constructieve delen moeten zich aan de onderzijde van het zeil 

bevinden.  Constructies van het ophangtype zijn bijgevolg niet toegelaten. 

Ook op de dragende delen mogen geen tekst noch tekening voorkomen. 

 

Artikel 247/35.Enkel de instellingen die grenzen aan een pand zonder terrasuitbouw zijn 

verplicht een zijdelings windscherm te plaatsen. Tussen aaneensluitende terrassen mag 

een gemeenschappelijk windscherm geplaatst worden. 

 

Volhouten, aluminium, volkernen of ondoorzichtige glazen windschermen moeten worden 

geplaatst tot op een hoogte van 75 cm boven het voetpad. Daarboven mag enkel klaar 

en ongekleurd gehard glas aangebracht worden. Het glas mag niet bedekt worden door 

middel van gordijnen, stickers, enz.  

Voor het aan de gevel aansluitend terras wordt de totale hoogte van het windscherm, 

glas inbegrepen bepaald 1.5 meter. 

De kleur van de windschermen dient te worden gekozen uit de onder artikel 247/32. 

vastgestelde RAL-kleuren of RAL 9007 (licht ivoorkleurig) of RAL 7016 (antracietgrijs).  

Op het volhouten, aluminium, volkernen of ondoorzichtig glazen windscherm dat zich aan 

de buitenzijde bevindt, is het toegelaten max. 4 dm²  per m² aan publicitaire 

vermeldingen aan te brengen. Voor het windscherm dat zich aan de binnenzijde bevindt, 

is de publiciteitsvoering vrij. 
 

Artikel 247/36. Het plaatsen van groenelementen maakt integraal deel uit van de 

vergunningsaanvraag. 

Groenelementen moeten steeds binnen de aangeduide terraszone geplaatst worden. De 

hoogte van het groen mag max. 1 m hoog zijn. 

 

Artikel 247/37. De terrasuitbater moet dagelijks aandacht besteden aan het degelijk 

onderhoud van de bevloering van het openbaar voetpad dat door zijn terras wordt 

ingenomen.  In de bevloering van het voetpad mag onder geen beding worden geboord 
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of gekapt om er voorwerpen in te bevestigen, met uitzondering van de punten, 

aangeduid door de stedelijke diensten.  

 

Artikel 247/38. Het gebruik van verplaatsbare verwarmingstoestellen op het terras is niet 

toegelaten, tenzij geïncorporeerd aan de parasols. Gebruik van vaste 

verwarmingstoestellen is toegelaten mits het kunnen voorleggen van een keuringsattest 

en het voldoen aan stedenbouwkundige voorschriften. 

 

Artikel 247/39. Buiten de vastgelegde zone van de terrassen mogen geen borden 

geplaatst worden. 

 

Artikel 247/39bis. Iedere toegang tot de horecazaak zelf of woningen en kantoren e.d. 

die boven de horeca-uitbating gelegen zijn, moet steeds over de volle lengte van deze 

toegang vrij blijven met minstens een breedte van 1,5 meter. Het pand moet te allen 

tijde ongehinderd betreden kunnen worden. 

 

[toegevoegd bij besluit gemeenteraad 27-11-2017] 

 

Artikel 247/40 

§1. De burgemeester is gemachtigd om gemotiveerde afwijkingen op het voorliggende 

reglement toe te staan. 

 

§2. Tijdens de openbare zaterdagmarkt dienen de terrasconstructies in de Eikelstraat tot 

1 m van de gevel te worden ingekort zodat de marktkramers ongehinderd hun, door het 

stadsbestuur toegekende standplaats kunnen innemen. 

 

[gewijzigd bij besluit gemeenteraad 27-11-2017] 

 

Artikel 247/41. Onder geen beding kan het Stadsbestuur verantwoordelijk gesteld 

worden voor schade of letsels, veroorzaakt door de terrasconstructies of door het 

plaatsen en verwijderen ervan. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het terras 

berust volledig bij de uitbater. 

 

Artikel 247/42. Deze onderafdeling ontslaat de aanvrager niet van eventuele andere 

vergunningen. 

 

Onderafdeling 7. Plaatsen van terrassen op het Zimmerplein. 
 

[Volledige onderafdeling toegevoegd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Artikel 247/43. de plaatsing van een terras op het Zimmerplein is, onverminderd de 

toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake stedenbouw, 

onderworpen aan een voorafgaande en schriftelijke machtiging van de burgemeester. 

 

Artikel 247/44 §1. Onverminderd de reglementering op de ruimtelijke ordening en 

stedenbouw, moet bij een eerste aanvraag een volledig dossier, voorzien van alle 

noodzakelijke technische tekeningen, (grondplan, vooraanzicht, zijaanzicht), 

materiaalstalen en foto’s worden ingediend bij de burgemeester. Bij plaatsing van 

verwarming dient eveneens een attest van een erkend keuringsorganisme te worden 

bijgevoegd. 

Bij een daaropvolgende aanvraag voor verlenging kan een schrijven aan de 

burgemeester volstaan. In dit laatste geval moet worden vermeld dat het om een eerder 

vergunde en dus dezelfde constructie gaat. Bij deze verlenging dient telkens een 

grondplan, met vermelding van de juiste afmetingen, en in voorkomend geval een attest 

van een erkend keuringsorganisme, te worden gevoegd. 
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§2. Elke wijziging maakt steeds het voorwerp uit van een afzonderlijke en schriftelijke 

aanvraag, eveneens met bijvoeging van een grondplan, met vermelding van de juiste 

afmetingen en een attest van een erkend keuringsorganisme. 

 

Artikel 247/45. Voor het oprichten van een nieuwe of het volledig vervangen van een 

bestaande constructie dient men minstens 2 maand voor men de uitbating effectief wenst 

te beginnen, de aanvraag te doen. 

Een aanvraag voor verlenging dient minstens 1 maand voor het begin van de periode bij 

het stadsbestuur toe te komen. 

 

Artikel 247/46. de machtiging kan enkel worden verleend na een administratief 

onderzoek dat volgende componenten bevat: 

 

 Een brandveiligheidsonderzoek: een onderzoek of het terras voldoet aan de 

minimumnormen inzake brandpreventie. . 

 Een financieel onderzoek: een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde 

stadsfacturen en aanslagbiljetten, van welke aard ook, die betrekking hebben op 

de horeca-uitbating waarvoor het terras wordt aangevraagd. In het kader van dit 

onderzoek moet de aanvrager zelf het bewijs voorleggen van betaling van 

voorgaande terrasbelastingen. 

 Een stedenbouwkundig onderzoek: een onderzoek naar de stedenbouwkundige 

conformiteit van het terras waarbij wordt onderzocht of het terras voldoet aan alle 

stedenbouwkundige voorschriften.  

 

Dit administratief onderzoek moet een positief resultaat hebben op alle deelonderzoeken 

om een machtiging te kunnen verkrijgen. 

 

Artikel 247/47. De machtiging wordt verleend voor de duur van drie jaar. De machtiging 

wordt verleend aan de uitbater van een horecazaak en is strikt persoonlijk en 

plaatsgebonden. Elke nieuwe uitbater en/of wijziging van het terras dient gevolgd te 

worden door een nieuwe aanvraag. De betaling van de toepasselijke gemeentelijke 

belasting op inname van de openbare ruimte voor het plaatsen van een terras ontslaat 

de horeca-uitbater niet van het verkrijgen van een machtiging volgens deze 

onderafdeling.  

 

De diepte van de terrassen, gemeten vanaf de voorgevel van de horeca-uitbating, mag: 

- In de periode van 1 maart tot en met 31 oktober: niet voorbij “de goot” komen. 

- In de periode van 1 november tot 1 maart: niet meer dan 4 meter bedragen. 

 

Het opstellen van de terrassen mag gebeuren in de week van de 1e maart en de 

inkorting dient te gebeuren voor 1 november. 

 

[gewijzigd bij besluit gemeenteraad 27-11-2017] 

 

Artikel 247/48. de machtiging moet steeds aanwezig zijn in de horeca-uitbating en dient 

te worden getoond op eenvoudig verzoek van daartoe bevoegde (politie)ambtenaren van 

de stad 

 

Artikel 247/49. bij evenementen, markten, werkzaamheden van openbaar nut en 

dergelijke waarbij de inrichting van niet-overdekte terrassen de goede orde, organisatie 

en veiligheid kunnen hinderen, dient het terras op eerste verzoek van de daartoe 

bevoegde (politie)ambtenaren van de stad weggenomen te worden. 

 

Artikel 247/50. de bereikbaarheid of het gebruik van erfdienstbaarheden van algemeen 

nut en van nutsvoorzieningen zoals o.m. hydranten, straatkolken, 

verlichtingsmasten,…mag door het terras niet bemoeilijkt worden of onmogelijk gemaakt 

worden.  
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Artikel 247/50bis. De breedte van de terrassen dient te worden beperkt tot de 

gelijkvloerse gevelbreedte van de aanvragende horeca-uitbating. 

 

[toegevoegd bij besluit gemeenteraad 27-11-2017] 

 

Artikel 247/51.De individueel benutbare oppervlakte is een strook die aansluit aan de 

gevel. Hierop kan een halfgesloten constructie worden opgericht, waarop de buitengrens 

in geen geval verder dan de voorgevel van het hoofdgebouw van de uitbating verwijderd 

mag zijn dan de op in bijlage aangeduide plannen. 

De terrasstrook wordt ingedeeld als volgt: 

a) een strook met een diepte van 3 meter voorbehouden voor de plaatsing van een 

terras. Dit terras mag enkel overdekt worden door middel van ofwel een vlakke 

zonnetent zoals besproken in onderstaand artikel 247/53. Deze zone sluit aan bij de 

gevel. 

b) een voorterrasstrook aansluitend aan het terras. Voor de exacte maatgeving wordt 

hierbij verwezen naar de in bijlage 1 toegevoegde plannen. In deze zone is het enkel 

toegelaten gebruik te maken van standaardparasols zoals vastgesteld in artikel 247/55. 

 

Artikel 247/52. De voorzijde van de terrasconstructie moet aansluiten op dezelfde lijn als 

de buurtterrassen.  In- of uitsprongen zijn in geen geval toegelaten. 

 

Artikel 247/53.Als dakbedekking dient een vlakke zonnetent gebruikt, uitgevoerd in 

ofwel: 

- afwisselend verticale strepen, zo dicht mogelijk aanleunend bij RAL 9001 (crème, wit) 

of RAL 1015 (licht ivoorkleurig) en van een zelf te kiezen kleur, zo dicht mogelijk 

aanleunend bij RAL 1034 (pastelgeel), RAL 5022 (nachtblauw), RAL 3003 

(robijnrood), RAL 8015 (kastanjebruin), RAL 6029 (muntgroen) en RAL 7035 

(lichtgrijs)of RAL 1015 (licht ivoorkleurig).  Deze strepen moeten een breedte hebben 

tussen de 8 en 10 cm en moeten haaks op de voorgevel van de uitbating staan. 

ofwel 

- Effen kleur, zo dicht mogelijk aanleunend bij RAL 9016 (verkeerswit), RAL 1015 (licht 

ivoorkleurig) of één van de hierboven vermelde kleuren. 

 

Iedere zonnetent moet voorzien zijn van een overhangende voorrand van dezelfde 

kleur(en) en materiaal als de zonnetent.  Op deze voorrand van de zonnetent mag  

publiciteit aangebracht worden.  De publiciteit mag maximaal 15cm hoog en 70cm breed 

zijn. Publiciteit op de bovenzijde van de zonnetent is verboden. 

De hoogte van de onderzijde van de afhangende voorrand wordt bepaald op 2,20  meter 

boven het voetpad. De afhangende voorranden van alle aan elkaar palende terrassen 

moeten één lijn vormen. 

 

Er mag behalve de zonnetent geen andere dakbedekking gebruikt worden.  

Onderdakplaten zijn niet toegelaten. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 29-02-2016] 

 

Artikel 247/54. De constructieve delen van de zonnetent moeten zich aan de onderzijde 

van het zeil bevinden. Constructies van het ophangtype zijn bijgevolg niet toegelaten. 

Ook op de dragende delen mogen geen tekst noch tekening voorkomen. 

 

Artikel 247/55. In de voorterrasstrook mag enkel gebruik gemaakt worden van parasols, 

rond of met maximum 8 hoeken.  Geen andere vorm van zonnewering is toegelaten.  De 

kleur van de parasols dient overeen te stemmen met de RAL-kleur(en) van de zonnetent 

(aangevuld met RAL 1015 licht ivoorkleurig).  Op de afhangende rand mag publiciteit 

aangebracht worden. De publiciteit mag maximaal 15cm hoog en 70cm breed zijn. 

Publiciteit op de bovenzijde van de parasol is verboden. 
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[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 29-02-2016] 

 

Artikel 247/56. Enkel de instellingen die grenzen aan een pand zonder terrasuitbouw zijn 

verplicht een zijdelings windscherm te plaatsen. Tussen aaneensluitende terrassen mag 

een gemeenschappelijk windscherm geplaatst worden. 

 

Volhouten, aluminium, volkernen of ondoorzichtige glazen windschermen moeten worden 

geplaatst tot op een hoogte van 75 cm boven het voetpad. Daarboven mag enkel klaar 

en ongekleurd gehard glas aangebracht worden. Het glas mag niet bedekt worden door 

middel van gordijnen, stickers, enz.  

Voor het aan de gevel aansluitend terras wordt de totale hoogte van het windscherm, 

glas inbegrepen bepaald 2,2 meter voor de kant van het terras dat grenst aan een pand 

zonder terrasuitbouw en op min. 1,5 meter voor de windschermen die zich bevinden 

tussen aaneensluitende terrassen. 

Als de spie tussen het windscherm en de zonnetent ingevuld wordt, moet dit gebeuren 

met glas of met hetzelfde zeil als van de zonnetent. 

Voor het voorterras wordt de totale hoogte van het windscherm, glas inbegrepen, 

bepaald op 1,5 meter. 

De kleur van de windschermen dient te worden gekozen uit de onder artikel 247/53. 

vastgestelde RAL-kleuren. Deze kleur dient ofwel gelijk te zijn aan deze van de 

zonnetent, ofwel wit te zijn, kleur RAL 9016 (verkeerswit) of RAL 9007 (grijs structuur)of 

RAL 7016 (antracietgrijs). 

Op het volhouten, aluminium of volkernen windscherm dat zich aan de buitenzijde 

bevindt, is het toegelaten max. 4 dm² per m² aan publicitaire vermeldingen aan te 

brengen. Voor het windscherm dat zich aan de binnenzijde bevindt, is de 

publiciteitsvoering vrij. 
 

Artikel 247/57. Het plaatsen van groenelementen maakt integraal deel uit van de 

vergunningsaanvraag. 

Groenelementen moeten steeds binnen de aangeduide terraszone geplaatst worden. De 

hoogte van het groen mag max. 1 m hoog zijn. 

 

Artikel 247/58. De terrasuitbater moet dagelijks aandacht besteden aan het degelijk 

onderhoud van de bevloering van het openbaar voetpad dat door zijn terras wordt 

ingenomen.  In de bevloering van het voetpad mag onder geen beding worden geboord 

of gekapt om er voorwerpen in te bevestigen, met uitzondering van de punten, 

aangeduid door de stedelijke diensten.  

 

Artikel 247/59 Het gebruik van verplaatsbare verwarmingstoestellen op het terras is niet 

toegelaten, tenzij geïncorporeerd aan de parasols. Gebruik van vaste 

verwarmingstoestellen is toegelaten mits het kunnen voorleggen van een keuringsattest 

en het voldoen aan stedenbouwkundige voorschriften. 

 

Artikel 247/60. Buiten de vastgelegde zone van de terrassen mag per instelling max. 1 

bord, type ruiter geplaatst worden. Dit bord mag maximum 110 x 65 cm. groot zijn  

 

Artikel 247/60bis. Iedere toegang tot de horecazaak zelf of woningen en kantoren e.d. 

die boven de horeca-uitbating gelegen zijn, moet steeds over de volle lengte van deze 

toegang vrij blijven met minstens een breedte van 1,5 meter. Het pand moet te allen 

tijde ongehinderd betreden kunnen worden. 

 

[toegevoegd bij besluit gemeenteraad 27-11-2017] 

 

Artikel 247/61. De burgemeester is gemachtigd om gemotiveerde afwijkingen op het 

voorliggende reglement toe te staan. 
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[gewijzigd bij besluit gemeenteraad 27-11-2017]  

 

Artikel 247/62. Onder geen beding kan het Stadsbestuur verantwoordelijk gesteld 

worden voor schade of letsels, veroorzaakt door de terrasconstructies of door het 

plaatsen en verwijderen ervan. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het terras 

berust volledig bij de uitbater. 

 

Artikel 247/63. Deze onderafdeling ontslaat de aanvrager niet van eventuele andere 

vergunningen. 

 

Afdeling 2. Inzamelen, verkopen, uitdelen en samplen in de 
openbare ruimte. 
 

Artikel 248. Het is verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke vergunning van de 

burgemeester in de openbare ruimte publiciteit of propaganda te voeren door middel van 

daartoe ingerichte voertuigen of door middel van draagbare borden en doeken.  

 

Artikel 249. Het is verboden in de openbare ruimte publiciteit te maken en inzamelingen 

te houden zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester. 

 

Artikel 250. Het is verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke vergunning van de 

burgemeester producten, voorwerpen, drukwerken of diensten zonder winstoogmerk te 

koop aan te bieden.  

 

Artikel 251. Het is verboden kosteloos producten, voorwerpen, drukwerken of geschriften 

uit te delen zonder een voorafgaande melding met name minstens 48 uur op voorhand 

aan de burgemeester op evenementen en op volgende locaties: 

- Grote Markt 

- Eikelstraat 

- Zimmerplein 

- Antwerpsestraat 

- Berlarij 

 

Met 'evenementen' worden alle evenementen op de openbare ruimte bedoeld (braderijen, 

jaarmarkten, zaterdagse markt, groentemarkt, duivenmarkt, enz.) Naar aanleiding van 

de uitdeling mogen voorbijgangers of aanwezigen niet worden lastig gevallen, 

tegengehouden of aangegrepen. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 29-05-2017, inwerkingtreding 01-06-2017] 

 

Afdeling 3. Diverse voorzorgsmaatregelen aangaande het veilige 
gebruik van de openbare weg. 
 

Artikel 252. De gebruikers en bij gebrek van dezen de eigenaars van private 

eigendommen gelegen langs de openbare weg moeten ervoor zorgen dat bomen, hagen, 

beplantingen, afsluitingen en andere voorwerpen : 

 

- het verkeer niet kunnen hinderen; 

- de zichtbaarheid van de verkeerstekens niet in het gedrang brengen; 

- het normale uitzicht op de openbare weg, in de nabijheid van bochten en kruispunten 

niet belemmeren; 

- geen gevaar kunnen vormen voor de openbare weggebruikers.  

 

Indien bijzondere veiligheidsredenen dat vereisen, kan het stadsbestuur specifieke 

maatregelen opleggen en de desgevallend voorgeschreven werken dienen binnen de 

gestelde termijn na de desbetreffende betekening verricht te worden. Het stadsbestuur 
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kan ook eventueel ambtshalve de nodige werken uitvoeren op kosten van de overtreder 

op basis van een toepasselijk belasting reglement. 

 

Artikel 253. Het is verboden voorwerpen op de openbare weg neer te werpen, te plaatsen 

of achter te laten, die door hun val kunnen schaden.   

 

Artikel 254. Het is verboden lange of omvangrijke voorwerpen van de binnenkant van 

een gebouw op de openbare weg te laten uitsteken zonder de nodige 

voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van de voorbijgangers te waarborgen. 

 

Dezelfde voorzorgsmaatregelen dienen in acht te worden genomen bij het openen van 

buitenzonneblinden, beweegbare luiken of zonnegordijnen die op de gelijkvloerse 

verdieping geplaatst zijn indien het gebouw zich bevindt langs de rooilijn. 

Wanneer de buitenzonneblinden of beweegbare luiken open zijn, dienen ze met pallen of 

haken op hun plaats te worden gehouden. De pallen en haken moeten steeds stevig 

vastgemaakt zijn zodanig dat ze de voorbijgangers niet kunnen verwonden of de 

veiligheid niet in het gedrang kunnen brengen. 

 

Artikel 255. Ingangen van kelders en toegangen tot ondergrondse ruimten op de 

openbare weg mogen slechts geopend worden: 

 

- overdag en gedurende de tijd die nodig is voor de handelingen waarvoor de opening 

vereist is; 

- met inachtneming van alle maatregelen om de veiligheid van de voorbijgangers te 

waarborgen; tijdens de openstelling zal de eigenaar de nodige materiele 

voorzieningen treffen of laten treffen, om ongevallen te voorkomen.  

 

Beide voorwaarden zijn cumulatief. 

 

Artikel 256. Onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake stedenbouw 

is het verboden spandoeken, wimpels, vlaggen over de openbare weg te hangen zonder 

machtiging van de bevoegde overheid. Deze bepaling is niet van toepassing in geval van 

een vlaggenversiering en spandoeken waarvoor een algemene machtiging of een 

machtiging van de gemeente verkregen werd of die niet-permanent en incidenteel wordt 

aangebracht op de gevel al dan niet ter gelegenheid van een feestelijke gebeurtenis. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Artikel 256/1. Het is niet toegelaten op antennes of parabolen op voorgevels van 

gebouwen aan te brengen. 

 

[toegevoegd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 
 
 

Artikel 257. Onverminderd de bepalingen van het verkeersreglement mag geen enkel 

voorwerp, zelfs gedeeltelijk, de voorwerpen van openbaar nut waarvan de zichtbaarheid 

volledig moet verzekerd zijn, verbergen. Geen enkel voorwerp mag dus, ook al was dat 

maar gedeeltelijk, verkeerssignalisatie en deuren of ramen van gebouwen langs de 

openbare weg verbergen. 

 

Het is tevens verboden om tijdelijke signalisatieborden of nadarhekkens en dergelijke te 

verplaatsen of om hun doel te wijzigen door deze te verplaatsen, om te draaien of te 

verstoppen. 

 

Artikel 258. Opgeheven. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 
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Afdeling 4. Verplichting tot onderhoud van onroerende 
eigendommen – bouwvallige woningen. 
 

Artikel 259. De eigenaars, huurders, bewoners of verantwoordelijken van een gebouw, 

ieder volgens zijn wettelijke of contractuele verplichtingen, moeten zich ervan verzekeren 

dat het gebouw, inclusief de installaties en apparaten waarmee het uitgerust is, zich in 

perfecte staat bevindt van conservering, onderhoud en werking, teneinde de openbare 

veiligheid niet in het gedrang te brengen. Zij zijn verplicht de maatregelen uit te voeren 

zoals die worden opgelegd ten gevolge van een procedure gevoerd naar analogie van 

deze voorzien in afdeling 2 van hoofdstuk 2 van titel 2 van onderhavige 

politieverordening.  

 

Diegenen die een ongeval veroorzaakt door ouderdom, bouwvalligheid, gebrek aan 

herstelling of onderhoud van huizen, gebouwen of muren kunnen worden bestraft. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

  

Afdeling 5. Bijzondere bepalingen die in acht dienen te worden 
genomen bij sneeuw of vrieskou, ijs, ijzel. 
 

Artikel 260. De in artikel 8 genoemde personen zijn verplicht de voetpaden ijs- en 

sneeuwvrij te maken over tweederden van hun breedte, met een minimum van 1 meter. 

Voetpaden die minder dan 1 meter zijn, dienen volledig vrij gemaakt te worden. De 

sneeuw moet opgehoopt worden op de uiterste rand van het voetpad, zodat een veilige 

doorgang voor de voetgangers bekomen wordt. Ter hoogte van opritten, 

oversteekplaatsen voor voetgangers en aangeduide  haltes voor voertuigen van het 

openbaar vervoer moet de rand van het voetpad gelegen langs de rijbaan steeds 

vrijgehouden worden. In geen geval mag de sneeuw op de rijbaan of het fietspad worden 

uitgestrooid. De straatgoten en rioolkolken moeten vrij blijven. Zout of andere producten 

gestrooid voor het ijs- en sneeuwvrij maken, mogen de openbare gezondheid niet 

schaden. 

  

Artikel 260/1. In verkeersvrije straten en pleinen en straten waar geen voetpad is 

aangelegd, dienen de in artikel 8 vermelde personen de verplichtingen voorzien in artikel 

260 uit te voeren over een breedte van minimum 1,5 meter gemeten vanaf de gevel of 

vanaf de rooilijn. 

 

[toegevoegd besluit gemeenteraad 28-03-2011] 

 

Artikel 261. Het is verboden op de openbare weg: 

 

- water te gieten of te laten lopen bij vriesweer; 

- glijbanen aan te leggen; 

- sneeuw of ijs te storten dat afkomstig is van privé-eigendommen. 

 

Artikel 262. Het is verboden zich op het ijs te begeven van openbare wateren zonder 

toelating van de bevoegde autoriteiten. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Afdeling 6. Het gebruik van gevels van gebouwen. 
 

Artikel 263. De gebruikers en bij gebreke van dezen de eigenaars van huizen en 

gebouwen die voor huisvestiging of voor de vestiging van een handel, nijverheid, 
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industrie of bedrijf kunnen dienen, zijn gehouden deze huizen en gebouwen te 

nummeren. 

 

Het toegewezen nummer dient te worden aangebracht hetzij op de naar de openbare 

weg gerichte gevel, hetzij op de brievenbus wanneer deze dichter bij de weg staat.  

 

Voor appartementsgebouwen moeten de in het eerste lid vermelde personen het 

eventueel toegekende bijkomende nummer op een zichtbare wijze op de brievenbus 

aanbrengen.  

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Artikel 264. De eigenaars, vruchtgebruikers, huurders, bewoners of om het even welke 

verantwoordelijken van een gebouw, dienen, zonder dat dit voor hen enige 

schadeloosstelling teweegbrengt, op de gevel of topgevel van hun gebouw, ook wanneer 

dit zich buiten de rooilijn bevindt, en in dit geval eventueel langs de straatkant, het 

aanbrengen, onderhouden en vervangen toe te staan van: 

 

1° een plaat met de aanduiding van de straatnaam; 

2° alle verkeerstekens. 

3° alsook tekens, uitrustingen, en houders van leidingen die van algemeen nut zijn, 

inzonderheid signalisatieborden van hydranten.  

 

Artikel 265. Het is verboden de voormelde nummers, straatnaamborden, verkeerstekens, 

tekens, uitrustingen en houders van leidingen van algemeen nut te doen verdwijnen, te 

beschadigen, te bedekken, aan het gezicht te onttrekken of anderszins onleesbaar te 

maken, de bereikbaarheid ervan te bemoeilijken of onmogelijk te maken. 

 

Afdeling 7. Uitzetting. 
 

Artikel 266.  Indien om welke reden dan ook een persoon uit het huis dat hij/zij bewoont, 

wordt gedreven en diens meubels op de openbare weg worden gezet, moet deze persoon 

ze op het moment van de uitzetting verwijderen. Bij in gebreke blijven van de eigenaar, 

zal het stadsbestuur de goederen gedurende zes maanden bewaren. Zo de goederen na 

het verstrijken van die termijn van zes maanden door de eigenaar niet zijn opgeëist, 

worden ze eigendom van het stadsbestuur.  

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

 

Hoofdstuk 4. Exploitatie van deelsystemen voor voertuigen, 
rijwielen, gemotoriseerde 
rijwielen en voortbewegingstoestellen. 
 

Artikel 266/1. §1. Het is verboden een deelsysteem voor voertuigen, rijwielen, 

gemotoriseerde rijwielen en voortbewegingstoestellen te exploiteren zonder 

voorafgaande toelating, vergunning of concessie, zoals hierna bepaald: 

- Voor de exploitatie van een systeem voor commercieel autodelen, is een toelating van 

het schepencollege voor autodelen vereist; 

- Voor de exploitatie van een deelsysteem voor voertuigen, rijwielen, gemotoriseerde 

rijwielen en voortbewegingstoestellen zonder vaste stallingsinfrastructuur, met 

uitzondering van autodelen, is een toelating vereist van het college van burgemeester en 

schepen. De gemeenteraad kan nadere regels bepalen die op een dergelijke toelating van 

toepassing zijn: 

- Voor de exploitatie van een deelsysteem voor voertuigen, rijwielen, gemotoriseerde 

rijwielen en voortbewegingstoestellen met vaste stallingsinfrastructuur, met uitzondering 
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van autodelen, is een voorafgaande concessie of toelating vereist die wordt afgeleverd 

door het college van burgemeester en schepenen. De gemeenteraad kan nadere regels 

bepalen die op een dergelijke toelating van toepassing zijn. 

Onder ‘deelsysteem voor voertuigen, rijwielen, gemotoriseerde rijwielen en 

voortbewegingstoestellen ’ wordt verstaan: een systeem/netwerk van voertuigen, 

rijwielen, gemotoriseerde rijwielen en voortbewegingstoestellen die in de openbare 

ruimte ter beschikking gesteld worden om voor beperkte duur, al dan niet tegen betaling, 

gebruikt te worden overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden zoals bepaald door de 

exploitant. 

Onder ‘deelsysteem voor voertuigen, rijwielen, gemotoriseerde rijwielen en 

voortbewegingstoestellen met vaste stallingsinfrastructuur’ wordt verstaan: een 

deelsysteem voor voertuigen, rijwielen, gemotoriseerde rijwielen en 

voortbewegingstoestellen waarbij het voertuig voor aanvang en na afloop van elke 

gebruikssessie dient gestationeerd te zijn in de uitsluitend hiervoor bestemde 

stallingsinfrastructuur in de openbare ruimte. 

  

Onder ‘deelsysteem voor voertuigen, rijwielen, gemotoriseerde rijwielen en 

voortbewegingstoestellen zonder vaste stallingsinfrastructuur’ wordt verstaan: een 

deelsysteem voor voertuigen, rijwielen, gemotoriseerde rijwielen en 

voortbewegingstoestellen waarbij het voertuig voor aanvang en na afloop van elke 

gebruikssessie met naleving van de toepasselijke regelgeving in de openbare ruimte 

dient gestationeerd te zijn, zonder dat dit vastgemaakt wordt aan stallingsinfrastructuur 

die eigen is aan het deelsysteem. 

§2. De exploitant moet de voorwaarden van de toelating, vergunning of concessie te 

allen tijde naleven. 

§3. De exploitant is ertoe gehouden de nodige maatregelen te treffen om elke vorm van 

verstoring van de openbare orde, met inbegrip van overlast, waarbij een voertuig, rijwiel, 

gemotoriseerd rijwiel of voortbewegingstoestel betrokken is dat door hem ter beschikking 

werd gesteld, te voorkomen. 

 

De exploitant voorziet in een registratiesysteem waardoor hij de werkelijke gebruiker van 

het voertuig, rijwiel, gemotoriseerd rijwiel of voortbewegingstoestel te allen tijde kan 

registreren en identificeren. Het registratiesysteem is dermate uitgerust dat misbruik van 

het deelsysteem vermeden wordt. De exploitant zal de identiteit van de gebruiker op 

eerste gemotiveerd verzoek meedelen aan de politie- en/of stadsdiensten. 

Bij verstoring van de openbare orde ten gevolge van de exploitatie van het deelsysteem 

voor voertuigen, rijwielen, gemotoriseerd rijwielen of voortbewegingstoestellen zal de 

exploitant aansprakelijk gesteld worden indien de overtreder zelf niet geïdentificeerd kan 

worden door de bevoegde diensten. 

 

[Hoofdstuk toegevoegd bij besluit gemeenteraad dd. 19-12-2022, inwerkingtreding 01-

01-2023] 
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Titel 4 – De openbare rust. 

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. 
 

Afdeling 1. Geluidsoverlast. 
 

Artikel 267. Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan 

noodzakelijk door geluid gehinderd worden. Elk gerucht of rumoer bij dag is verboden, 

wanneer het zonder noodzaak wordt veroorzaakt, wanneer het te wijten is aan een 

gebrek aan voorzorg en wanneer het van aard is de rust van de inwoners te verstoren en 

de veroorzaker hierop attent werd gemaakt. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Afdeling 2. Niet-hinderlijk geluid 
 

Artikel 268. Het geluid is niet als hinderlijk te aanzien of kan geen aanleiding geven tot 

gerechtvaardigde klacht wanneer het geluid het gevolg is van : 

 

- werken tussen 7 en 20u aan de openbare weg of voor het aanleggen van openbare 

nutsvoorzieningen, uitgevoerd met toelating van de daartoe bevoegde overheid of in 

opdracht van deze; 

- van werken uitgevoerd tussen 7 en 20 uur, op de werkdagen, waarvoor toelating 

werd verleend door de bevoegde overheid, of van noodzakelijke onderhoudwerken, 

en waarbij de nodige voorzorgen worden getroffen om overdreven of niet 

noodzakelijk lawaai te vermijden; 

- van werken of handelingen die bij hoogdringendheid en zonder verder uitstel dienen 

te geschieden ter bescherming van personen of eigendommen, of ter voorkoming van 

rampen, of van (bouw)werken die noodwendig zijn en een ernstige reden zijn 

waarom de werken niet evengoed overdag kunnen uitgevoerd worden. 

- van een door het stadsbestuur vergunde manifestatie of activiteit, voor zover de in de 

vergunning opgelegde voorwaarden worden nageleefd.  

- spelende kinderen. 

- veldwerkzaamheden in het kader van land- en tuinbouwactiviteiten door land- en       

     tuinbouwwerktuigen op het veld of het weghalen en aanleveren van veldproducten,  

     met dien verstande dat bij nachtgerucht, het de normale uitoefening van het beroep  

     betreft, in normale en gewone voorwaarden, dat de activiteiten noodwendig zijn en er  

     redenen zijn waarom die bezigheid niet evengoed overdag kan uitgevoerd worden. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 
Afdeling 3 Elektronisch versterkte en niet-elektronisch versterkte 
geluidsgolven 
 

Artikel 269. Behoudens vergunning van de burgemeester zijn volgende zaken verboden 

op de openbare weg: 

 

1. stem-, instrumentale of muzikale uitvoeringen op straat die de openbare rust 

verstoren; 

2. het gebruik van luidsprekers, versterkers of andere apparaten die geluidsgolven 

produceren of reproduceren en die de openbare rust verstoren; 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 
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Hoofdstuk 2 Specifieke bepalingen 
 

Afdeling 1 Geluidsgolven vanuit voertuigen 
 

Artikel 270. Het is de bestuurder van een voertuig verboden elektronisch versterkte 

muziek die hoorbaar is buiten het voertuig te produceren of toe te laten dat dergelijke 

muziek wordt geproduceerd.  

 

[gewijzigd besluit gemeenteraad 28-03-2011] 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Afdeling 2 Toestellen voor recreatief gebruik 
 

Artikel 271. Het is verboden in de openbare ruimte, behoudens een toelating van de 

burgemeester, bezig te zijn met op afstand bestuurde modelvliegtuigen, -boten of –

wagens waarvan het voortgebrachte geluid de openbare rust verstoort. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Afdeling 3 Gebruik van paramotors 
 

Artikel 271/1. Opgeheven. 

 
[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

 
Afdeling 4 Gebruik van grasmaaiers en andere machines voor het 
tuinieren 
 

Artikel 272. Het gebruik van bosmaaiers, kettingzagen, grasmaaiers en andere machines 

die gebruik maken van ontploffing- of verbrandingsmotoren is verboden op zondagen en 

wettelijke feestdagen. Op andere dagen is het gebruik ervan verboden tussen 22 uur en 

7 uur. 

 

Afdeling 5 Afstelling van motoren 
 

Artikel 273. Het is verboden in de openbare ruimte over te gaan tot de luidruchtige 

afstelling van motoren, ongeacht hun vermogen, of voertuigen te laten warmdraaien. 

 

Afdeling 6 Vogelschrikkanonnen 
 

Artikel 274. Het gebruik van vogelschrikkanonnen of dergelijke toestellen is enkel 

toegestaan na voorafgaande vergunning van de burgemeester. De aanvraag moet door 

de aanvrager voldoende gemotiveerd zijn en moet toelaten de mogelijke hinder van de 

installatie te beoordelen. Het is verboden dergelijke toestellen te plaatsen op minder dan 

300 meter van een woning en 200 meter van de openbare weg. De opening van het 

kanon dient steeds weg van de woningen en in de meest gunstige richting te worden 

geplaatst ten aanzien van de hindergevoelige plaatsen. Het is verboden deze toestellen 

te laten werken tussen 21 uur en 8 uur. De ontploffingen moeten beperkt worden tot 6 

knallen per uur. Het gebruik moet beperkt blijven tot het beveiligen van akkerbouw, 

tuinbouw en fruitteelt. De burgemeester kan een afwijking toestaan op de 

verbodsperiode en de afstandsregels. 
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Artikel 275. Geluidsemmissies in privé-tuinen mogen niet hinderend zijn voor de buren. 

 

Afdeling 7 Dieren 
 

Artikel 276.  De houders van dieren, waarvan het voortgebrachte geluid kan aanleiding 

geven tot gerechtvaardigde klachten van de buren, zijn strafbaar op voorwaarde dat het 

door de dieren voortgebrachte geluid te wijten is aan een persoonlijk, hetzij vrijwillige, 

hetzij een bij gebrek aan vooruitzicht of voorzorg uitmakende daad van de houder van 

het dier. 

 

Afdeling 8 Inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk 
zijn 
 

Artikel 277. De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op de etablissementen 

die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, ook al is het er slechts onder bepaalde 

voorwaarden toegelaten.  

 

Onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bestrijding van geluidshinder, 

mag het geluid binnen de voor het publiek toegankelijke etablissementen, zowel overdag 

als ’s nachts het niveau van het achtergrondgeluid niet overschrijden als het hoorbaar is 

op de openbare weg. 

 

De ambtenaar-vaststeller (verbalisant) kan vaststellen of een geluid hinderlijk is en kan 

aanleiding geven tot een gerechtvaardigde klacht. In de vaststelling wordt de 

geluidshinder duidelijk omschreven. 

 

Artikel 277/1. Het is verboden voor uitbaters van de voor het publiek toegankelijke 

inrichtingen, op het moment dat de inrichting nog in gebruik is, de toegangsdeur slotvast 

te maken. 

 

[toegevoegd bij besluit gemeenteraad 27-11-2017] 

 

Afdeling 9 Alarmsystemen 
 

Artikel 278. Opgeheven. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Afdeling 10 Vuurwerk, feest- en kanongeschut 
 

Artikel 279 Het is verboden vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- 

en rookbussen te laten ontploffen. De burgemeester kan, na adviesinwinning van de 

brandweer en de politie, afwijkingen toestaan. Het afsteken van feestvuurwerk is 

toegestaan zonder toelating van de burgemeester op Nieuwjaarsnacht op 1 januari van 

00.00u tot 01.00u met uitzondering op volgende plaatsen: Grote Markt, Zimmerplein, 

Eikelstraat, voetpaden, rijweg en binnen een straal van 10 meter rond bebouwing. Onder 

feestvuurwerk dient te worden verstaan: vuurwerk dat bestemd is voor gebruik door 

particulieren en in België vrij mag verkocht worden aan personen vanaf 16 jaar. 

Feestvuurwerk mag enkel worden gebruikt voor zijn normaal gebruik, volgens de 

gebruiksaanwijzing en op plaatsen en in omstandigheden die niet van aard zijn om de 

openbare veiligheid aan te tasten.  Bij het afsteken van vuurwerk moet de hinder voor de 

buurt beperkt blijven. 

 

[gewijzigd besluit gemeenteraad 26-11-2012] 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 
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Artikel 280. Het is verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van de 

burgemeester, feestgeschut af te vuren en kanonsschoten te lossen bij gelijk welke 

gelegenheid voor gelijk welk doel. 

Vuurwerk dat gebruikt wordt of kennelijk bedoeld is om gebruikt te worden in strijd met 

bovenvermelde bepalingen, wordt in beslag genomen. 

 

Afdeling 11 Verhuizingen 
 

Artikel 281. behoudens vergunning van de burgemeester is het verboden meubels of 

andere goederen te laden en te lossen tussen 22uur en 7 uur. 

 

Bij het vervoeren, hanteren, laden en lossen van voorwerpen of andere goederen op de 

openbare weg moet er overeenkomstig de wegcode op gelet worden dat de voetgangers 

niet verplicht worden het voetpad te verlaten, dat ze zich niet verwonden, dat noch de 

veiligheid noch de vlotte doorgang, noch de openbare rust in het gedrang komen. 

 

Afdeling 12 Erediensten 
 

Artikel 282. Het is verboden tijdens erediensten in de omgeving van plaatsen welke 

bestemd zijn of gewoonlijk dienen voor de eredienst, gerucht te maken of daden te 

stellen die storend zouden zijn voor de uitoefening van de religieuze diensten of de 

bijwoning ervan. 

 
Afdeling 13 Nodeloos aanbellen 
 

Artikel 283. Het is verboden aan deuren aan te bellen of te kloppen met als doel de 

bewoners te storen. 

 

Afdeling 14 Mosquito’s 
 

Artikel 284. Het is verboden om toestellen te gebruiken die erop gericht zijn om door 

middel van geluid met hoge frequentie jongeren van een bepaalde plaats te verjagen.  

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Afdeling 15. Lichtvervuiling en lichthinder 
 

Artikel 285. Opgeheven.  

 

Afdeling 16. Duiven 
 

Artikel 285/1. In het belang van de openbare orde en om twisten te voorkomen is het in 

de periode van 1 april tot en met de laatste zondag van oktober, op de dagen waarop 

duivenwedstrijden plaatshebben, verboden tussen 07.00u en 17.00u duiven te laten 

uitvliegen die niet aan wedstrijden deelnemen. 

 

Artikel 285/2. Rond het tijdstip dat de aan de wedstrijd deelnemende duiven ingewacht 

worden, is het verboden in de nabijheid van de hokken met opzet lawaai te maken of 

met opzet enige handeling te stellen van aard om de aankomende duiven af te 

schrikken.] 

 

[toegevoegd besluit gemeenteraad 28-03-2011] 
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Titel 5. Gemengde inbreuken 

 

Artikel 286. Opgeheven. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Artikel 287. Opgeheven. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Artikel 288. Opgeheven. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Artikel 289. Opgeheven. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Artikel 290. Opgeheven 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 25-04-2016, inwerkingtreding 01-05-2016] 

 

Artikel 291. Opgeheven 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 25-04-2016, inwerkingtreding 01-05-2016] 

 

Artikel 292. Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het 

strafwetboek (art 559, 1° SWB) of met een administratieve geldboete van maximum  

350 euro zij die zich – buiten de gevallen omschreven in boek II, Titel IX, hoofdstuk III 

van het SWB - schuldig maken aan het opzettelijk beschadigen of vernielen van 

andermans roerende eigendommen. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 25-04-2016, inwerkingtreding 01-05-2016] 

 

Artikel 293. Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het 

strafwetboek (art 526 SWB) of met een administratieve geldboete van maximum 350 

euro zij die zich schuldig maken aan het opzettelijk beschadigen, neerhalen, verminken 

of vernielen van grafsteden, gedenktekens of grafstenen,  monumenten, standbeelden of 

andere voorwerpen die tot algemeen nut of tot openbare versiering bestemd zijn en door 

de bevoegde overheid of met haar machtiging zijn opgericht. hetzelfde geldt voor 

monumenten, standbeelden, schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die in kerken, 

tempels, of andere openbare gebouwen zijn geplaatst.  

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 25-04-2016, inwerkingtreding 01-05-2016] 

 

Artikel 294. Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het 

strafwetboek (art 534 bis SWB ) of met een administratieve geldboete van maximum  

350 euro zij die zich schuldig maken aan het zonder toestemming aanbrengen van 

graffiti op roerende of onroerende goederen.  

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 25-04-2016, inwerkingtreding 01-05-2016] 

 

Artikel 294/1. Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het 

strafwetboek (art 534 ter SWB) of met een administratieve geldboete van maximum  350 

euro zij die zich schuldig maken aan het opzettelijk beschadigen van andermans 

onroerende eigendommen. 
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[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Artikel 294/2. Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het 

strafwetboek (art 537 SWB) of met een administratieve geldboete van maximum  350 

euro zij die zich schuldig maken aan het kwaadwillig omhakken of zodanig snijden, 

verminken of ontschorsen dat zij vergaan van één of meer bomen of het vernielen van 

enten. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 25-04-2016, inwerkingtreding 01-05-2016] 

 

Artikel 294/3. Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het 

strafwetboek (art 545 SWB) of met een administratieve geldboete van maximum 350 

euro zij die zich schuldig maken aan het geheel of ten dele dempen van grachten, het 

afhakken of uitrukken van levende of dode hagen, het vernielen van landelijke of 

stedelijke afsluitingen uit welke materialen ook gemaakt, het verplaatsen of verwijderen 

van grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend om grenzen tussen de 

verschillende erven te bepalen. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 25-04-2016, inwerkingtreding 01-05-2016] 

 

Artikel 295. Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het 

strafwetboek ( 563/2 SWB) of met een administratieve geldboete van maximum  350 

euro zij die zich schuldig maken aan het opzettelijk beschadigen van hetzij landelijke of 

stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 25-04-2016, inwerkingtreding 01-05-2016] 

 

Artikel 296. Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het 

strafwetboek (art. 561,1 Sw.) of met een administratieve geldboete van maximum 350  

euro zij die zich schuldig maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van 

de inwoners kan worden verstoord en dit tussen 22 u en 06 u. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Artikel 296/1. Opgeheven. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 25-04-2016, inwerkingtreding 01-05-2016] 

 

Artikel 297. Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het 

strafwetboek of met een administratieve geldboete van maximum 350 euro, daders van 

feitelijkheden of lichte gewelddaden, mits zij niemand gewond of geslagen hebben en 

mits de feitelijkheden niet tot de klasse van de beledigingen behoren; in het bijzonder zij 

die opzettelijk, doch zonder het oogmerk om te beledigen, enig voorwerp op iemand 

werpen dat hem kan hinderen of bevuilen. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Artikel 297/1. Kunnen gestraft worden met de respectievelijke straffen bepaald in het 

strafwetboek (art 398 SWB) of met een administratieve geldboete van maximum 350 

euro zij die zich schuldig maken aan opzettelijke verwondingen of slagen toebrengen, 

indien er geen sprake is van voorbedachtheid. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 25-04-2016, inwerkingtreding 01-05-2016] 
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Titel 6. Diverse bepalingen. 

 

Hoofdstuk 1 Ambulante handel. 
 

Artikel 298. Ambulante activiteiten uitgeoefend op andere plaatsen dan op de openbare 

markten, openbare weg of ten huize van de consument vallen onder toepassing van de 

wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en 

organisatie van openbare markten. 

 

Artikel 299. Personen die hun beroep uitoefenen op de ingenomen staanplaatsen, mogen 

er hun aanwezigheid niet aankondigen door geroepen of gesproken boodschappen of met 

andere middelen op een wijze die de openbare orde of rust verstoort. 

 

Artikel 300. De handelaars die hun activiteit met behulp van een voertuig uitoefenen, 

mogen de openbare veiligheid en de vlotte doorgang, de openbare rust, netheid en 

gezondheid niet in het gedrang brengen. 

 

Deze handelaars mogen, om het cliënteel van hun komst te verwittigen, geen gebruik 

maken van geluidsmiddelen die de openbare rust kunnen verstoren. 

 

Artikel 301. Het is verboden ambulante activiteiten uit te oefenen: 

 

a) op markten, buiten de toepassing van het marktreglement; 

b) op plaatsen waardoor de openbare orde, de openbare rust of de openbare veiligheid 

kan worden verstoord. 

 

Artikel 302. Zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester is het 

verboden ambulante activiteiten uit te oefenen: 

 

a) van 22 tot 6 uur op de openbare weg en op andere toegelaten openbare plaatsen; 

b) op de openbare weg en op andere openbare plaatsen waar evenementen, zoals 

kermissen, rommelmarkten, stoeten, processies, optochten, braderijen, ... 

plaatsvinden, alsook in de onmiddellijke omgeving ervan en dit tijdens de uren van het 

gebeuren; 

c) in de onmiddellijke omgeving van voetbalvelden tijdens de dagen dat een wedstrijd 

plaatsvindt. 

 

Hoofdstuk 2. Overnachten en kamperen – organisatie van 
kermissen en circussen. 
 

Artikel 303. Behoudens vergunning vanwege de burgemeester, is het verboden op het 

hele grondgebied van de gemeente en op iedere plaats van de openbare ruimte 

uitgezonderd de voorbehouden en aangeduide plaatsen langer dan 24 uur achtereen te 

verblijven of te slapen in een tent, wagen, een caravan of een daartoe ingericht voertuig, 

of er te kamperen. 

 

Het is eveneens verboden meer dan 24 uur achtereen op een privé-terrein te verblijven 

in een mobiel onderkomen zoals een woon- en aanhangwagen, een caravan of een 

mobilhome, behoudens vergunning. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Artikel 304. Het is verboden: 
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1. een kermis of circusvoorstelling te organiseren of zich als foorkramer te vestigen op 

een voor het publiek toegankelijk privaat terrein zonder vergunning van de bevoegde 

overheid; 

 

2. een kermis- of circusattractie te installeren of de installatie ervan op te slaan buiten 

de voorziene plaatsen en data voor iedere kermis, foor of circus, alsook in de gevallen 

dat de overheid de intrekking van de concessie of de vergunning beveelt; 

 

3. voor de uitbaters hun voertuigen elders te plaatsen dan op de door het bestuur 

aangeduide plaatsen. 

 

De kermis- en circusattracties en de voertuigen geplaatst in overtreding met onderhavige 

bepaling moeten verplaatst worden bij het eerste politiebevel.  

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Artikel 305. Het is kermis-, circusexploitanten en foorkramers in het bijzonder verboden 

groot en klein vee, alsmede pluimvee, te houden op het terrein dat ze met woon- of 

kermiswagen bezetten, tenzij het terrein speciaal daartoe is uitgerust en uitgezonderd 

trekdieren en dieren van het kermis- of circusbedrijf. 

 

Artikel 306. De kermis- en circusexploitanten en woonwagenbewoners zijn verplicht: 

 

- de plaats rond en onder de wagen zuiver te houden; 

- zich van hun afval op wettige wijze te ontdoen; 

- een doorgang van ten minste vier meter tussen de wagens te laten, die moeten 

toelaten eventuele tussenkomsten van de hulpverleners mogelijk te maken. 

 

Hoofdstuk 3. Markten. 
 

Artikel 307. De openbare markten worden alleen door het stadsbestuur ingericht. De 

specifieke regelgeving inzake de organisatie van de openbare markten wordt door de 

gemeente vastgelegd in een marktreglement. 

 

Hoofdstuk 4: Nachtwinkels en private bureaus voor 
telecommunicatie 
 

Artikel 308. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt verstaan onder: 

 

uitbater: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de handelszaak 

(maar niet noodzakelijk van het handelspand) en voor wiens rekening en risico de 

uitstelling wordt uitgebaat. 

vestigingseenheid: een plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een 

adres en die voor de consument toegankelijk is waar activiteiten waarop de Wet van 10 

november 2006  van toepassing is,  uitgeoefend worden 

nachtwinkel: een vestigingseenheid die 

a)  ingeschreven is in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) uitsluitend onder de 

rubriek “verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen” 

b) geen andere handelsactiviteit uitoefent dan die hierboven bedoeld 

c) een maximale netto-verkoopsoppervlakte heeft van 150 m² 

d) en op een duidelijke en permanente manier de vermelding “Nachtwinkel” draagt 

privaat bureau voor telecommunicatie: iedere voor het publiek toegankelijke 

vestigingseenheid voor het verlenen van telecommunicatiediensten 

vestigingsvergunning: voorafgaande vergunning voor het vestigen van een 

nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie verleend door het College van 
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Burgemeester en Schepenen zoals omschreven in artikel 18§1 van de Wet van 10 

november 2006 

uitbatingsvergunning: vergunning voor het uitbaten van een nachtwinkel of privaat 

bureau voor telecommunicatie verleend door de burgemeester nadat voldaan is aan een 

aantal uitbatingsvoorwaarden. 

 

Artikel 309.  Dit hoofdstuk is van toepassing op alle nieuw te openen en bestaande 

vestigingseenheden op het grondgebied van de gemeente die, rekening houdend met de 

begripsomschrijvingen van artikel 308 van dit hoofdstuk, worden beschouwd als een 

nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie. 

 

Artikel 310. De vestiging van een nachtwinkel of van een privaat bureau voor 

telecommunicatie is onderworpen aan een voorafgaande vergunning verleend door het 

College van Burgemeester en Schepenen.  

 

Voor het verkrijgen van een vestigingsvergunning dient de uitbater een schriftelijke 

aanvraag in bij het College van Burgemeester en Schepenen aan de hand van het 

aanvraagformulier “aanvraag vestigingsvergunning voor een nachtwinkel of een privaat 

bureau voor telecommunicatie”.  

 

Artikel 311. Het College van Burgemeester en Schepenen kan de vergunning voor de 

vestiging van een nachtwinkel of van een privaat bureau voor telecommunicatie 

weigeren op grond van  de ruimtelijke ligging. 

 

Er wordt geen vergunning voor de vestiging van een nachtwinkel verleend indien de 

vestigingseenheid zich in een van de volgende gevallen bevindt: 

 

intra muros: indien binnen een straal van 250 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur, 

een andere nachtwinkel gevestigd is. 

extra muros: indien binnen een straal van 500 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur, 

een andere nachtwinkel gevestigd is 

in handelscomplexen of winkelcentra 

in of naast een meergezinswoning 

in de zones waar handelsactiviteiten niet toegestaan zijn. 

 

Er wordt geen vergunning voor de vestiging van een privaat bureau voor 

telecommunicatie verleend indien de vestigingseenheid zich in een van de volgende 

gevallen bevindt: 

 

intra muros: indien binnen een straal van 250 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur, 

een ander privaat bureau voor telecommunicatie gevestigd is. 

extra muros: indien binnen een straal van 500 meter, gemeten vanaf de toegangsdeur, 

een ander privaat bureau voor telecommunicatie gevestigd is 

in handelscomplexen of winkelcentra 

in of naast een meergezinswoning 

in de zones waar handelsactiviteiten niet toegestaan zijn. 

 

Onverminderd de bovenstaande opsomming geldt voor het hele grondgebied dat het 

aantal vestigingen van nachtwinkels en/of privaat bureaus voor telecommunicatie  de 

sociale en ruimtelijke draagkracht van het gebied niet mag  overschrijden.   

 

 de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust. 

 

Hiervoor baseert het College van Burgemeester en Schepenen zich op een advies van de 

politiediensten met betrekking tot de mogelijke verstoring van de openbare orde, 

veiligheid en rust door deze handelszaak en tot eventuele aanbevelingen om deze 

verstoring te voorkomen. Het college baseert zich ook op een advies van de dienst 
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Preventie en veiligheid (en/of van de adviseur integraal veiligheidsbeleid) m.b.t de 

sociale draagkracht van het gebied. 

 

Artikel 312.  Voor elke uitbating van een nachtwinkel of privaat bureau voor 

telecommunicatie zoals bedoeld in artikel 308 van deze afdeling, moet de uitbater 

schriftelijk een uitbatingsvergunning aanvragen bij de burgemeester.  

 

Artikel 313.  Voor de nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie die worden 

opgericht na de inwerkingtreding van deze afdeling, moet de uitbater in alle gevallen een 

vestigingsvergunning kunnen voorleggen, voorafgaand aan de indiening van de aanvraag 

tot uitbatingsvergunning.  

 

Artikel 314.  Voor de nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie die bestaan 

op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit hoofdstuk, moet de uitbater uiterlijk 

binnen een periode van 6 maanden na de inwerkingtreding van dit hoofdstuk een 

uitbatingsvergunning aanvragen. De aanvraag geldt als tijdelijke uitbatingsvergunning 

tot de definitieve vergunning wordt verleend of geweigerd. 

 

Artikel 315. De uitbatingsvergunning  wordt  verleend door de burgemeester en kan 

enkel worden verleend na  een  administratief  onderzoek dat volgende componenten 

bevat: 

 

een brandveiligheidsonderzoek: 

een onderzoek of de vestigingseenheid waar de handelsactiviteit wordt uitgeoefend, 

voldoet aan de minimumnormen inzake brandpreventie  . Dit onderzoek wordt uitgevoerd 

door de brandweer. 

een financieel onderzoek :  

een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde stadsfacturen en aanslagbiljetten, 

van welke aard ook, die betrekking hebben op de vestigingseenheid en de uitbater. Dit 

onderzoek wordt uitgevoerd door de financiële dienst. 

een stedenbouwkundig onderzoek : 

 een onderzoek naar de stedenbouwkundige conformiteit van de vestigingseenheid 

waarbij wordt onderzocht of de vestigingseenheid beschikt over de benodigde 

stedenbouwkundige vergunningen en in overeenstemming is met de geldende 

stedenbouwkundige voorschriften Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de bouwdienst. 

een moraliteitsonderzoek:  

een onderzoek naar de naleving van de hygiënevereisten  

een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten: 

een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als ondernemer (inclusief beroepskaart) of 

enige andere vergunning die wettelijk voorgeschreven is. 

 

De dienst economie coördineert deze onderzoeken en legt een verslag voor aan de 

burgemeester. 

 

Artikel 316. De uitbatingsvergunning wordt verleend voor een termijn van maximum 5 

jaar.  

Uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van voormelde termijn moet de uitbater 

schriftelijk een aanvraag indienen bij de burgemeester tot hernieuwing van de 

uitbatingsvergunning.  

De uitbater die nalaat binnen de voormelde termijn een hernieuwing van de 

uitbatingsvergunning aan te vragen, verliest zijn uitbatingsvergunning op de vervaldag 

van de duurtijd. 

De aanvraag tot hernieuwing van de uitbatingsvergunning geldt als voorlopige 

vergunning tot de definitieve inwilliging of weigering wordt verleend. 

De burgemeester kan de duurtijd van de vergunning beperken tot minder dan 3 jaar. In 

voorkomend geval moet de duurtijd minstens 1 jaar bedragen. 
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Artikel 317. De vergunning vervalt van rechtswege, op het ogenblik dat de uitbating van 

de inrichting voor een periode van langer dan zes maanden feitelijk onderbroken is. 

 

Artikel 318. De burgemeester kan beslissen in de uitbatingsvergunning bijzondere 

voorwaarden op te nemen afhankelijk van specifieke omstandigheden, bv. de ligging van 

de inrichting. 

 

Artikel 319. De uitbatingsvergunning is geldig, te rekenen vanaf de datum van 

ondertekening door de burgemeester. 

 

Artikel 320. De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een 

welbepaalde vestigingseenheid van nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie 

en kan niet worden overgedragen aan een andere uitbater of worden overgedragen naar 

een andere vestigingseenheid. 

 

Artikel 321. .De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die een verandering 

uitmaken ten opzichte van de veiligheid, onmiddellijk te melden aan de burgemeester. 

 

Arttikel 322. De uitbatingsvergunning moet steeds op eerste vordering van een bevoegde 

controlerende ambtenaar ter inzage worden voorgelegd. 

 

Artikel 323. Overeenkomstig artikel 18 § 3 van de Wet van 10 november 2006 

betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening kan de burgemeester 

de sluiting bevelen van de nachtwinkels en privaat bureaus voor telecommunicatie die 

worden uitgebaat in overtreding op onderhavige afdeling.  

 

 

Hoofdstuk 5: Clubhuizen motorclubs 
 
Artikel 323/1. Voor de toepassing voor deze afdeling wordt verstaan onder: 

 

● Exploitant: de natuurlijke persoon, feitelijke vereniging of de rechtspersoon, al dan 

niet eigenaar, die een clubhuis in feite of in rechte faciliteert of uitbaat. 

● Motorclub: een hiërarchisch gestructureerde groep van twee of meer personen met 

een gemeenschappelijke belangstelling, gekenmerkt door een gemeenschappelijke 

ideologie of groepscultuur, die naar de buitenwereld wordt veruitwendigd door het 

gebruik van gemeenschappelijke kenmerken, zoals symbolen, clubemblemen, colors, 

tatoeages, materialen, voertuigen, kledij en foto’s, ongeacht het effectieve bezit of 

gebruik van een motor. 

● Clubhuis: een ruimte of locatie waar een bijeenkomst van een motorclub plaatsvindt 

● Organisator: de natuurlijke persoon of personen, de feitelijke vereniging, of de 

rechtspersoon, die een bijeenkomst van een motorclub in feite of in rechte 

organiseert 

● Deelnemer: de natuurlijke persoon die aanwezig is op een bijeenkomst van een 

Motorclub 

 

Artikel 323/2. Deze afdeling is van toepassing op alle bestaande en nieuw te openen 

clubhuizen die, rekening houdend met de begripsomschrijvingen van artikel 323/1 van 

deze afdeling, beschouwd worden als een clubhuis voor motorclubs. Onverminderd de 

naleving van andere federale, regionale of lokale bepalingen is deze afdeling niet van 

toepassing op 

● erkende jeugdverenigingen: verenigingen erkend volgens het Decreet van 20 januari 

2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, of volgens een besluit 

van de gemeentelijke overheid 

● erkende beroepsverenigingen: verenigingen erkend volgens de wet van 31 maart 

1898 op de beroepsverenigingen of volgens een besluit van de gemeentelijke 

overheid. 
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Artikel 323/3. De opening en uitbating van een clubhuis voor motorclubs is onderworpen 

aan een voorafgaandelijke en schriftelijke uitbatingsvergunning afgeleverd door de 

burgemeester. Het is verboden deel te nemen aan bijeenkomsten van clubhuizen van 

motorclubs die niet voldoen aan de bepalingen van deze afdeling of deze te faciliteren. 

 

Artikel 323/4. Voor elke uitbating van een clubhuis van een motorclub zoals bedoeld in 

artikel 323/1 van dit reglement moet de uitbater schriftelijk een uitbatingsvergunning 

aanvragen bij de burgemeester door middel van het daarvoor voorziene 

aanvraagformulier, overeenkomstig de bepalingen opgenomen op de stedelijke website. 

 

Artikel 323/5. Voor de bestaande clubhuizen van motorclubs moet de uitbater uiterlijk 

binnen een periode van 6 maanden na de inwerkingtreding van deze afdeling een 

uitbatingsvergunning aanvragen. De aanvraag geldt als tijdelijke uitbatingsvergunning 

tot de definitieve vergunning wordt verleend of geweigerd. Alle andere clubhuizen 

worden bij de inwerkingtreding van dit reglement als nieuw te openen beschouwd en zijn 

verplicht om in het bezit te zijn van een uitbatingsvergunning bij aanvang van de 

uitbating. 

 

Artikel 323/6. De uitbatingsvergunning kan enkel worden verleend door de burgemeester 

na een administratief onderzoek dat volgende componenten bevat: 

● a) Een brandveiligheidsonderzoek: een onderzoek of het clubhuis voldoet aan de 

minimumnormen inzake brandpreventie zoals omschreven in de Politieverordening 

Hulpverleningszone Rivierenland houdende maatregelen tot het voorkomen en 

bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen, zoals goedgekeurd door de 

gemeenteraad op 25 september 2017. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de 

brandweer; 

● b) Indien van toepassing: een onderzoek naar de naleving van de 

verzekeringsverplichtingen zoals omschreven door de wet betreffende de preventie 

van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de 

burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen; 

● c) Een stedenbouwkundig onderzoek: een onderzoek naar de naleving van de 

geldende stedenbouwkundige - en milieuvoorwaarden en het beschikken over de 

benodigde vergunningen, zowel op gemeentelijk als op Vlaams en federaal niveau. 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling omgeving; 

● d) Een onderzoek naar de handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust: een 

onderzoek naar de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door 

de vestigingseenheid en naar eventuele aanbevelingen om deze verstoring te 

voorkomen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de lokale politie. Dit omvat tevens 

een onderzoek om na te gaan of de exploitant of een persoon die betrokken is bij de 

exploitatie al eerder betrokken was bij de exploitatie van een publiek toegankelijke 

inrichting waar een bestuurlijke maatregel of een gemeentelijke administratieve 

sanctie aan werd opgelegd. 

● e) een financieel onderzoek: dit onderzoek wordt verricht door de lokale politie of de 

daartoe bevoegde diensten en bestaat uit: 

o een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde niet-betwiste 

vorderingen, van welke aard ook, die betrekking hebben op de exploitatie en 

de exploitant; 

o een onderzoek naar de herkomst van de gelden waarmee investeringen 

worden gedaan in de publiek toegankelijke inrichting en/of waarmee de 

aankoop gefinancierd wordt; 

o een onderzoek of er ernstige aanwijzingen zijn van fraude; 

● f) een moraliteitsonderzoek: dit onderzoek wordt verricht door de lokale politie en 

bestaat uit: 

o Een onderzoek naar recente – tijdens de drie voorgaande jaren - 

vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, opschorting, 

of eenvoudige schuldverklaring, voor inbreuken op de wet op het racisme 

en/of de xenofobie en/of tegen de drugswetgeving en/of wegens daden van 
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weerspannigheid ten overstaan van politie of andere overheidsdiensten en/of 

tegen de wapenwetgeving en/of tegen de wet private militie en/of de 

vreemdelingenwet; 

o Een onderzoek naar recente – tijdens de drie voorgaande jaren - 

vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, opschorting, of 

eenvoudige schuldverklaring, voor feiten van opzettelijk doden, opzettelijk 

toebrengen van lichamelijk letsel, foltering, onmenselijke behandeling en 

onterende behandeling, zoals bedoeld in hoofdstuk 1, titel VIII van boek II 

van het strafwetboek; 

o Een onderzoek naar recente – tijdens de drie voorgaande jaren - 

vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, opschorting, of 

eenvoudige schuldverklaring, voor feiten van criminele organisatie zoals 

bedoeld in hoofdstuk I, titel VI van boek II van het strafwetboek; 

o Een onderzoek naar recente – tijdens de drie voorgaande jaren - 

vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, opschorting, of 

eenvoudige schuldverklaring, voor feiten van bedreiging, zoals bedoeld in 

hoofdstuk II, titel VI van boek II van het strafwetboek; 

o Een onderzoek naar recente – tijdens de drie voorgaande jaren - 

vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, opschorting, of 

eenvoudige schuldverklaring, voor feiten van diefstal en afpersing, zoals 

bedoeld in hoofdstuk I, titel IX van boek II van het strafwetboek; 

o Een onderzoek naar recente – tijdens de drie voorgaande jaren - 

vaststellingen en/of veroordelingen, al dan niet met uitstel, opschorting, of 

eenvoudige schuldverklaring, voor feiten van heling en witwassen, zoals 

bedoeld in afdeling IV van hoofdstuk II, titel IX van boek II van het 

strafwetboek; 

o Een onderzoek of er ernstige aanwijzingen zijn van fraude; 

o Een onderzoek of er ernstige aanwijzingen voorhanden zijn dat in de private 

doch door het publiek toegankelijke plaats, herhaaldelijk illegale activiteiten 

plaatsvinden die betrekking hebben op de verkoop, de aflevering of het 

vergemakkelijken van het gebruik van gifstoffen slaapmiddelen, verdovende 

middelen, psychotrope stoffen, antiseptica of stoffen die gebruikt worden 

voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope 

stoffen, waardoor de openbare veiligheid en rust in het gedrang komt 

o Een onderzoek naar vaststellingen van en veroordelingen voor inbreuken op 

wettelijke verplichtingen die verband houden met of naar aanleiding van een 

exploitatie, zoals de niet naleving van vestigingsvoorwaarden, 

persoonsgebonden beroepsuitoefeningsvoorwaarden (o.m. leeftijd, 

verblijfskaart, beroepskaart, leurderkaart, arbeidskaart), administratieve 

verplichtingen t.a.v. de Kruispuntbank van Ondernemingen, sociaal- en 

arbeidsrechtelijke verplichtingen van de personen die op enigerlei wijze 

deelnemen aan de exploitatie (o.m. aangifte en bijdrageplicht sociale 

zekerheid), boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, 

vennootschapsrechtelijke verplichtingen, vergunningen, erkenningen en 

toelatingen met betrekking tot de beroepsuitoefening, de regelgeving met 

betrekking tot de openingsuren, voedselveiligheid, rookverbod, vzw’s e.a. 

Het financieel onderzoek en het moraliteitsonderzoek worden, al naargelang het geval, 

uitgevoerd op de voor het publiek toegankelijke plaats, op de exploitant, op de 

organisator, op de organen en/of vertegenwoordigers van de exploitant of van de 

organisator en op de natuurlijke personen die in feite belast zijn met de exploitatie of 

organisatie. Deze onderzoeken kunnen uitgebreid worden tot alle natuurlijke personen 

die betrokken zijn bij de exploitatie. Deze personen dienen meerderjarig te zijn en een 

uittreksel uit het strafregister voor te leggen van het land van de woonplaats of een 

hieraan gelijkwaardig document, desgevallend behoorlijk beëdigd vertaald. 

Voor andere deelnemers aan de bijeenkomst van een motorclub of andere personen die  
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In welke hoedanigheid ook deelnemen aan de exploitatie van een clubhuis dient de 

exploitant of de organisator te verklaren dat niemand van hen valt onder de hierboven 

vermelde weigeringsgronden. Alle voormelde personen dienen het bewijs te leveren van 

hun identiteitsgegevens, met inbegrip van een officiële woonplaats. 

De burgemeester kan steeds alle nuttige inlichtingen inwinnen bij de politie of andere 

bevoegde diensten en beslist discretionair of het resultaat van het financieel onderzoek 

en/of het moraliteitsonderzoek zwaarwichtig genoeg is om de vergunning al dan niet te 

weigeren en/of in te trekken waarbij hij steeds het gevaar voor de openbare orde voor 

ogen zal houden. 

 

Artikel 323/7. §1. Bij de aanvraag tot het verkrijgen van een uitbatingsvergunning dient 

te worden gevoegd: 

● een kopie van de identiteitskaart van de exploitant; 

● Een kopie van de identiteitskaart van de organisator; 

● een kopie van de identiteitskaart van de feitelijke verantwoordelijke(n); 

● het telefoonnummer en e-mailadres waarop de exploitant en de feitelijke 

verantwoordelijke(n) te bereiken zijn; 

● De naam van de motorclub; 

● Indien van toepassing, een kopie van het uittreksel inschrijving KBO met een 

ondernemingsnummer uitgereikt door een ondernemingsloket; 

● een uittreksel uit het strafregister volgens artikel 596, tweede lid van het Wetboek 

van Strafvordering (vroeger: model 2) van de exploitant, van de organen en/of 

vertegenwoordigers van de exploitant, van de organisator alsook van de feitelijke 

verantwoordelijke(n) (voor het moraliteitsonderzoek). Dit uittreksel mag niet ouder 

zijn dan 3 maanden na datum van opmaak. In voorkomend geval een uittreksel uit het 

strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document 

desgevallend behoorlijk vertaald door een beëdigd vertaler; 

Op basis van deze stukken vraagt de burgemeester een advies aan de politie. Binnen de 

tien werkdagen na ontvangst van de aanvraagstukken bij de politie, adviseert de politie 

aan de burgemeester om: 

● ofwel de uitbatingsvergunning af te leveren, op voorwaarde van een positieve 

beoordeling betreffende de onderzoeken zoals vermeld in artikel 323/6 a), b) en c) 

van deze verordening; 

● ofwel een verder moraliteitsonderzoek en financieel onderzoek te laten uitvoeren. 

§2. In geval op advies van de politie door de burgemeester besloten wordt om een 

uitgebreid moraliteitsonderzoek en financieel onderzoek uit te voeren, zal de 

burgemeester bij de aanvrager, indien van toepassing, volgende bijkomende stukken 

opvragen: 

● een overzicht van de ledenlijst van de motorclub met opgave van de naam, de 

voornaam en de nationaliteit; 

● een bewijs dat de exploitant de aangevraagde locatie rechtmatig kan gebruiken voor 

de exploitatie van het clubhuis (zoals een kopie van de aankoopakte van het pand of 

een kopie van de huurovereenkomst voor de aangevraagde locatie); 

● in voorkomend geval, een opgave van de geraamde investeringen in het pand, met 

bijhorend(e) plan(s); 

● een kopie van het aanslagbiljet van de directe belastingen van de voorbije zeven jaar, 

alsmede eventueel andere documenten waaruit blijkt dat de exploitant over 

voldoende financiële draagkracht beschikt om de investering te financieren; 

● indien de investeringen gefinancierd worden met een lening: een kopie van de 

leningsovereenkomst; 

● een overzicht van alle oprichtingskosten en investeringen, evenals alle 

financieringsbronnen die hiervoor aangewend werden of worden met opgave van 

een onderscheid tussen eigen vermogen en vreemd vermogen, inclusief 

stavingsstukken voor de financieringsbronnen; 

§3. In kader van de aanvraag, gedurende het voorafgaandelijk administratief onderzoek 

en gedurende de uitbating kan de burgemeester bepalen dat nader te bepalen 

documenten en inlichtingen overhandigd moeten worden. 
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§4. Het dossier is slechts ontvankelijk wanneer alle hiervoor vermelde documenten in §1 

en, in voorkomend geval, in §2 bij de aanvraag gevoegd zijn. Zo nodig worden 

ontbrekende stukken opgevraagd. Binnen een termijn van 60 kalenderdagen na de 

melding van een ontvankelijke aanvraag wordt door de burgemeester een beslissing 

genomen over het afleveren dan wel weigeren van een uitbatingsvergunning. Indien 

gerechtvaardigd door de complexiteit van het dossier, mag deze termijn éénmaal worden 

verlengd met maximaal dezelfde duur. 

§5. Een nieuwe aanvraag van dezelfde exploitant, voor dezelfde locatie en voor dezelfde 

bestemming, volgend op een onontvankelijke of geweigerde aanvraag of op een 

ingetrokken uitbatingsvergunning, kan ten vroegste zes maanden na de datum vermeld 

in de beslissing tot onontvankelijkheid, weigering of intrekking, ingediend worden. 

 

Artikel 323/8. De burgemeester weigert de uitbatingsvergunning als: 

● niet voldaan is aan de wettelijke of reglementaire bepalingen en voorwaarden van 

toepassing op de inrichting; 

● controle door de ambtenaar van de stad en/of de politie wordt verhinderd; 

● de aanvraag onjuiste gegevens bevat; 

● de openbare orde, de openbare rust en/of de openbare gezondheid gevaar loopt. 

 

Artikel 323/9. De uitbatingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur. De 

burgemeester kan beslissen om de uitbatingsvergunning te beperken in de tijd en/of 

bijzondere voorwaarden op te nemen in de vergunning afhankelijk van specifieke 

omstandigheden, bv. de ligging van de inrichting. 

 

Artikel 323/10.§1. De uitbatingsvergunning is geldig, te rekenen vanaf de datum van 

ondertekening door de burgemeester. 

§2. Deze politieverordening en in het bijzonder de voorwaarden vermeld in art. 323/6 

dienen 

nageleefd te worden zolang de uitbating duurt. 

 

Artikel 323/11. §1. De uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een exploitant of 

organisator voor een welbepaalde vestigingseenheid en kan niet worden overgedragen 

aan een andere exploitant of organisator of naar een andere vestigingseenheid. Bij iedere 

wijziging van locatie of wijziging met betrekking tot de exploitant of organisator dient er 

een nieuwe uitbatingsvergunning te worden aangevraagd. 

§2. In afwijking op §1 van dit artikel is geen nieuwe aanvraag vereist indien: 

● een uitbater of organisator reeds over een uitbatingsvergunning beschikt en zijn 

uitbating wijzigt onder de vorm van een natuurlijk persoon tot uitbating onder de 

vorm van een vennootschap of in omgekeerde volgorde op dezelfde locatie. 

● de uitbater of organisator reeds over een uitbatingsvergunning beschikt en louter het 

bestuursorgaan van de rechtspersoon wijzigt. In dit laatste geval moet wel een nieuw 

uittreksel uit het strafregister ingediend worden. 

Bij andere wijzigingen is een nieuwe uitbatingsvergunning vereist, waarvoor een volledig 

nieuwe aanvraag moet worden ingediend. 

 

Artikel 323/12. De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de instelling die een 

verandering uitmaken ten opzichte van de veiligheid, en alle wijzigingen van gegevens 

opgegeven in de aanvraag onmiddellijk schriftelijk te melden aan de burgemeester. 

 

Artikel 323/13. De uitbatingsvergunning vervalt van rechtswege: 

● op het moment dat de exploitatie van het clubhuis voor een periode van langer dan 

zes maanden feitelijk is onderbroken; 

● in geval van een veroordeling tot gerechtelijke sluiting; 

● in geval van een gerechtelijk beroepsverbod voor de exploitant, de organisator, een 

rechtspersoon of één van zijn organen; 

● in geval van ontbinding van de rechtspersoon. 
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Artikel 323/14.§1. Het clubhuis moet tijdens een bijeenkomst onmiddellijk zowel van 

binnen als van buiten zonder tussenkomst van een derde toegankelijk zijn met oog op de 

toegang van controle- en hulpverleningsdiensten. Iedere aanwezige in het clubhuis dient 

ten allen tijde toegang te verlenen aan controle- en hulpverleningsdiensten. 

§2. Het is verboden om ramen van een clubhuis tijdens de bijeenkomsten van de 

motorclub op enige wijze ondoorzichtig te maken. 

§3. Voor elke bijeenkomst van een motorclub dient de organisator, bij gebreke hieraan 

de exploitant, een deelnemerslijst op te maken met vermelding van naam, voornaam, 

roepnaam of alias, geboortedatum, rijksregisternummer, woonplaats en kentekenplaat 

van het voertuig. Op eerste verzoek van de lokale politie of de gemeente dient de 

organisator, bij gebreke hieraan de exploitant, de volledige en actuele deelnemerslijsten 

van de bijeenkomsten van de motorclub gedurende de laatste zes maanden te 

overhandigen. 

 

Artikel 323/15. §1. De uitbatingsvergunning moet steeds aanwezig zijn in de inrichting. 

De uitbatingsvergunning moet steeds op eerste vordering van de politie of een bevoegde 

controlerende ambtenaar ter inzage worden voorgelegd. 

§2. Onverminderd de strafbepalingen en maatregelen voorzien onder titel 7 van deze 

verordening, kan de politie bij vaststelling van uitbating zonder uitbatingsvergunning de 

inrichting onmiddellijk en ter plaatse sluiten. 

 

[Hoofdstuk toegevoegd bij besluit gemeenteraad dd. 19-12-2022, inwerkingtreding 01-

01-2023] 
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Titel 7. Straf- en slotbepalingen 

 

Artikel 325. De politie is bevoegd voor de vaststelling van alle overtredingen vervat in 

deze politieverordening. 

 

Inbreuken die uitsluitend bestraft worden met een administratieve sanctie kunnen 

eveneens vastgesteld worden door ambtenaren zoals bepaald in artikel 21 van de wet 

van 24 juni 2013. 

 

In deze politieverordening worden deze ambtenaren de "gemachtigde ambtenaar" 

genoemd. 

 

Elke overtreding die aanleiding kan geven tot het opleggen van een gemeentelijke 

administratieve sanctie dient te worden vastgesteld door middel van een proces-verbaal 

of een vaststelling.   

 

Indien het proces-verbaal of de vaststelling onvoldoende gegevens zou bevatten, kan de 

aangewezen ambtenaar de politiediensten verzoeken die gegevens, eventueel na 

bijkomend onderzoek, nog toe te voegen aan het dossier. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

 

Artikel 326.  Voor zover wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale 

verordeningen niet in andere straffen voorzien, kunnen de inbreuken  op de bepalingen 

van deze politieverordening – met uitzondering van artikel 207 - gestraft worden met 

een administratieve sanctie, overeenkomstig de wet van 24 juni 2013: 

 

§1, 1° een administratieve geldboete die maximaal 125 of 350 euro bedraagt, 

naargelang de overtreder respectievelijk minderjarig doch de volle leeftijd van 16 jaar 

heeft bereikt op ogenblik van de inbreuk, of meerderjarig is; 

 

2° de administratieve schorsing van een door de gemeente verleende toestemming of 

vergunning; 

3° de administratieve intrekking van een door de gemeente verleende toestemming of 

vergunning; 

4° de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een inrichting. 

 

§2 alternatieve maatregelen voor de administratieve geldboete, zoals bedoeld in § 1, 1°, 

kunnen worden opgelegd: 

 

1° de gemeenschapsdienst, gedefinieerd als zijnde een prestatie van algemeen belang 

uitgevoerd door de overtreder ten gunste van de gemeenschap (collectiviteit); 

2° de lokale bemiddeling, gedefinieerd als zijnde een maatregel die het voor de 

overtreder mogelijk maakt om, door tussenkomst van een bemiddelaar, de veroorzaakte 

schade te herstellen of schadeloos te stellen of om het conflict te doen bedaren. 

 

 

§3 bij het niet welslagen van de lokale bemiddeling zal een aan minderjarige overtreder 

in alle gevallen eerst een gemeenschapsdienst worden opgelegd. Enkel bij niet 

(volledige) uitvoering van deze gemeenschapsdienst zal een geldboete kunnen worden 

opgelegd. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 
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Artikel 327.De omvang van de administratieve geldboete is proportioneel op grond van 

de zwaarte van de inbreuk die de boete verantwoordt en eventuele herhaling. De bij deze 

verordening voorgeschreven administratieve geldboete wordt verhoogd in geval van 

herhaling, zonder dat deze boete het wettelijke voorziene maximum mag overschrijden. 

 

Herhaling bestaat wanneer de overtreder reeds werd gesanctioneerd voor eenzelfde 

inbreuk binnen de wettelijke vastgelegde 24 maanden voorafgaand aan de nieuwe 

vaststelling van de inbreuk. 

 

De vaststelling van meerdere samenlopende inbreuken op dezelfde reglementen of 

verordeningen, geeft aanleiding tot één enkele administratieve sanctie, in verhouding tot 

de ernst van het geheel van de feiten.   

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Artikel 328. Als de overtreder de zaken niet onmiddellijk in orde brengt, kan de 

gemeente zich het recht voorbehouden dat te doen op kosten en op risico van de 

overtreder, op basis van een daartoe toepasselijk belastingreglement en dit 

onverminderd de mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve geldboete zoals 

bepaald in artikel 326 van deze verordening. 

 

Het stelsel van de administratieve sancties doet geen afbreuk aan de toepassing van een 

herstelbelasting en/of het vorderen van de door het gemeentebestuur gemaakte kosten 

voor rekening van de overtreder. 

 

[Gewijzigd bij besluit gemeenteraad dd. 26-01-2015] 

 

Artikel 329.   §1.Wanneer een overtreding van deze verordening is begaan met een 

motorvoertuig, ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon, en de bestuurder bij 

de vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd, wordt vermoed dat deze is 

begaan door de titularis van de nummerplaat van het voertuig. Het vermoeden van 

schuld kan worden weerlegd met elk middel. 

§2. Wanneer een overtreding van deze verordening is begaan met een motorvoertuig, 

ingeschreven op naam van een rechtspersoon, zijn de natuurlijke personen die de 

rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen ertoe gehouden de identiteit van de 

bestuurder op het ogenblik van de feiten mee te delen of, indien zij die niet kennen, de 

identiteit van de persoon die het voertuig onder zich heeft. 

De mededeling moet gebeuren binnen een termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de 

datum waarop de vraag om inlichtingen werd verstuurd. 

Indien de persoon die het voertuig onder zich heeft niet de bestuurder was op het 

ogenblik van de feiten moet hij eveneens, op de wijze hierboven vermeld, de identiteit 

van de bestuurder meedelen. 

De natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen als titularis 

van de nummerplaat of als houder van het voertuig, zijn ertoe gehouden de nodige 

maatregelen te nemen om aan deze verplichting te voldoen. 

 

Zij die overeenkomstig artikel 1384 van het Burgerlijk wetboek burgerrechtelijk 

aansprakelijk zijn voor de vergoeding en kosten, zijn insgelijks aansprakelijk voor de 

geldboete. 

 


