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1 ALGEMENE BEPALINGEN  
 

1.1 Toepassingsgebied 

 

Artikel 1  

Dit reglement geldt met behoud van de toepassing van enige andere wetgeving. 
 
Iedereen moet de bevelen van de burgemeester, gegeven krachtens artikel 133 van de Nieuwe 
Gemeentewet, naleven. 
 
 

1.2 Begrippen  

 

Artikel 2  

§1. Voor de toepassing van onderhavig reglement, verstaat men onder “openbaar domein”: 
- de openbare weg, te weten de wegen en doorgangen die in hoofdorde bestemd zijn voor alle 

verkeer van personen en voertuigen, met inbegrip van de bermen, voetpaden en de ruimten 
aangelegd als aanhorigheden van de verkeerswegen en voornamelijk bestemd voor het parkeren 
van voertuigen. De berm is de ruimte of het gedeelte van de weg dat niet in de rijweg begrepen is. 

- de groene ruimte, te weten de openbare plantsoenen, wandelplaatsen, parken, tuinen, pleinen, 
speelterreinen en alle stukken van de openbare ruimte buiten de openbare weg, die openstaan 
voor het verkeer van personen en in hoofdorde bestemd zijn voor wandelen en ontspanning. 

 
 
§2 Voor de toepassing van onderhavig reglement verstaat men onder “voor het publiek toegankelijke 
inrichting”: inrichtingen waar het publiek, eventueel tegen betaling en/of met een uitnodiging, toegang 
heeft, waaronder een portaal, foyer, telefooncel, wachtlokaal voor een openbaar vervoermiddel, 
parkeergarage, rijwielstalling. Deze opsomming is niet limitatief. 



 5 

2 OPENBARE RUST 

2.1 Geluidsoverlast 

2.1.1 Algemene bepalingen 

Artikel 3  

Het is verboden om het even welk geluid te produceren, gedurende de dag en de nacht, veroorzaakt 
zonder reden of zonder noodzaak of dat is toe te schrijven aan een gebrek van vooruitzicht en 
voorzorg en dat van aard is de rust van de inwoners in het gedrang te brengen. Het bewijs van 
geluidsoverlast kan met alle mogelijke middelen geleverd worden. 
 

2.1.2 Niet-hinderlijk geluid 

Artikel 4  

Een geluid wordt als niet-hinderlijk beschouwd wanneer het bijvoorbeeld het gevolg is van: 
- werken aan het openbaar domein of voor het aanleggen van openbare nutsvoorzieningen, 

uitgevoerd met toestemming van de daartoe bevoegde overheid of in opdracht van die overheid; 
- werken die op werkdagen, zaterdagen en zondagen aan private eigendommen worden uitgevoerd 

waarvoor de bevoegde overheid een vergunning heeft verleend, en van verbeterings-, 
verbouwings- of onderhoudswerken aan dergelijke eigendommen die zonder vergunning kunnen 
worden uitgevoerd, en waarbij de nodige voorzorgen worden getroffen om overdreven of niet 
noodzakelijk lawaai te voorkomen; 

- werken of handelingen die dringend of zonder verder uitstel moeten worden uitgevoerd ter 
bescherming van personen of eigendommen, of ter voorkoming van rampen; 

- een door het gemeentebestuur vergunde manifestatie, voorzover de in de vergunning opgelegde 
voorwaarden worden nageleefd. 

 

2.1.3 Laden en lossen 

Artikel 5  

Voor het hanteren, laden of lossen van materialen, toestellen of andere voorwerpen die geluiden 
kunnen voortbrengen, zoals platen, bladen, staven, dozen, vaten of metalen recipiënten, gelden de 
volgende principes: 
1o de voorwerpen moeten gedragen worden zonder ze te slepen en ze moeten op de grond geplaatst 
worden zonder ze te werpen; 
2o als de voorwerpen door hun afmetingen of hun gewicht niet gedragen kunnen worden, moeten ze 
uitgerust zijn met een voorziening waardoor ze geluidsarm verplaatst kunnen worden. 
 

2.1.4 Verhuizingen 

Artikel 6  

Geen verhuizing mag plaatshebben tussen 22.00 uur en 7.00 uur, behalve met een schriftelijke        
vergunning van de burgemeester. 
 

2.1.5 Geluid in openbare ruimten 

Artikel 7  

Het is verboden op het openbaar domein en op openbare plaatsen in de open lucht radio’s, 
televisietoestellen, geluidswagens, luidsprekers en in het algemeen alle soorten ontvang- en 
zendtoestellen te laten functioneren, die hoorbaar zijn op meer dan 5 meter van de geluidsbron. 
 



 6 

2.1.6 Geluid op privé-eigendommen  
 

Artikel 8  

Het gebruik van radio’s, televisietoestellen, geluidswagens, luidsprekers en in het algemeen alle 
soorten ontvang- en zendtoestellen binnenshuis en op particuliere eigendom mag niet hoorbaar zijn 
op een openbare plaats. 

Artikel 9  

De burgemeester kan afwijkingen toestaan. De voorwaarden in de toelating dienen nageleefd te 
worden. 

2.1.7 Voertuigen 

Artikel 10  

Het is verboden elektronisch versterkte muziek in voertuigen te produceren die hoorbaar is buiten het 
voertuig. De overtreding tegen deze bepaling, die aan boord van voertuigen worden begaan, wordt 
verondersteld door de bestuurder te zijn begaan, tot bewijs van het tegendeel. 
 

 

Artikel 11  

Het is verboden voertuigen of hun toebehoren op een voor de omwonenden storende wijze (o.a. 
koelinstallaties) draaiende te houden terwijl het voertuig stilstaat, tenzij daartoe noodzaak is en indien 
de nodige voorzorgen genomen zijn, overeenkomstig de bepalingen van het verkeersreglement.  
 

2.1.8 Voertuigen met luidsprekers 

Artikel 12  

Het gebruik van voertuigen die uitgerust worden met of voorzien zijn van luidsprekers en bestemd zijn 
voor het maken van reclame of propaganda is onderworpen aan de voorafgaande geschreven 
vergunning van de burgemeester. Die vergunning kan slechts toegestaan worden van 8.00 uur tot 
18.00 uur. 
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2.1.9 Geluidsverwekkende middelen 

Artikel 13  

Het aanwenden van fluiten, sirenen, bellen, klokken, muziek, geluidsverwekkende hulpmiddelen, door 
handelsinrichtingen, bewegende verkoopsinrichtingen, venters of leurders, opkopers van oude of 
nieuwe voorwerpen en dienstverleners, met als doel de aandacht te trekken op de verkoop van een 
product of het verlenen van een dienst, is enkel toegelaten met de voorafgaande schriftelijke 
vergunning van de burgemeester en slechts tussen 8.00 uur en 20.00 uur (van 1 oktober tot 31 maart) 
en tussen 8.00 uur en 22.00 uur (van 1 april tot 30 september). 

2.1.10 Alarmsystemen in voertuigen 
 

Artikel 14  

De eigenaar van een voertuig waarvan het alarm afgaat, moet het alarm dadelijk uitschakelen. 

Artikel 15  

Wanneer de eigenaar niet opdaagt nadat het alarm onnodig geactiveerd werd, mogen 
politieambtenaren en agenten van politie de nodige maatregelen nemen om die hinder te beëindigen, 
desgevallend op kosten en risico van de overtreder. 
 

2.1.11 Tuin, hobby- en bouwwerktuigen  

Artikel 16  

Het gebruik van tuin-, hobby- en bouwwerktuigen zoals landbouw-, tuinbouw- of bosbouwwerktuigen 
aangedreven door ontploffings- of elektrische motoren, is verboden tussen 20.00 uur en 8.00 uur. 
Op zondagen en wettelijke feestdagen is het gebruik van dergelijke toestellen verboden. In afwijking 
op het voormelde is het maaien van gras evenals het uitvoeren van bouwwerken aan particuliere 
woningen wel toegelaten op zon- en wettelijke feestdagen tussen 8.00 en 20.00 uur. 
De verbodsbepalingen van dit artikel zijn echter niet van toepassing op landbouw-, tuinbouw- en 
bosbouwwerktuigen aangewend voor de normale exploitatie van het bedrijf. 
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2.1.12 Openbare werken 

Artikel 17  

De aannemers, ambachtslieden en arbeiders moeten hun werken onderbreken tussen 20.00 uur en 
7.00 uur en op zondagen en wettelijke feestdagen. Voor werken van openbaar nut of werken die om 
technische redenen niet kunnen onderbroken worden, is een voorafgaande en geschreven vergunning 
van de burgemeester vereist. Voor het aandrijven van verlichtingsapparaten mogen geen 
ontploffingsmotoren gebruikt worden. 
 

2.1.13 Vuurwerk 

Artikel 18  

Met behoud van de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen is het verboden, zowel 
op het openbaar domein als op private domeinen, binnenplaatsen en op alle plaatsen die palen aan 
het openbaar domein, om het even welk vuurwerk af te steken of voetzoekers, thunderflashes, knal- 
en rookbussen te laten ontploffen behalve op oudejaarsavond vanaf 23.00 uur tot nieuwjaarsdag 1.00 
uur kan er feestvuurwerk worden afgestoken. 
De burgemeester kan bij speciale gelegenheden toestemming verlenen om feestvuurwerk af te 
steken. 
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2.1.14 Toestellen voor recreatief gebruik 

Artikel 19  

Het is verboden met ontploffingsmotoren aangedreven speeltuigen en experimenteertuigen en 
voertuigen te gebruiken om er oefeningen, persoonlijke of groepsvermakelijkheden of wedstrijden mee 
te houden of in te richten in de openlucht, op openbare of private terreinen die gelegen zijn op minder 
dan 100 meter van de woonwijken en woonkernen. 
 
Afwijkingen op de voorgaande alinea kunnen door de burgemeester worden toegestaan ter 
gelegenheid van feestelijkheden of vieringen. 
 
Dit verbod geldt niet op de erkende terreinen waarop afzonderlijke reglementen van toepassing zijn. 
 

2.1.15 Crossen 

Artikel 20  

Elk gemotoriseerd vervoer is verboden in de bossen, de natuurgebieden en op de heidevlakten, 
zandvlakten en de woeste gronden, tenzij dit nodig is voor het beheer en de bewaking van het 
grondgebied of voor de hulp aan personen in nood. 
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2.1.16 Wapens 

Artikel 21  

Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen betreffende de jacht is het 
verboden, zowel op het openbaar domein als op private domeinen, binnenkoeren en op alle plaatsen 
palende aan het openbaar domein, vuurwapens af te vuren, of knalbussen of voetzoekers te laten 
ontploffen. 
Deze verbodsbepaling is niet van toepassing op de schietoefeningen die ingericht worden in de door 
de overheid erkende schietstanden. 
 

2.1.17 Honden of andere dieren 

Artikel 22  

Honden of andere dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken voor de buren door aanhoudend 
geblaf of ander aanhoudend geluid zoals gehuil, gekraai, het geschreeuw of het gezang.  
Onverminderd de toepassing van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet kan de burgemeester de 
politieambtenaren laten overgaan tot de inbeslagname van het dier en het dier laten plaatsen in een 
dierenasiel, of te verplichten tot het dragen van een muilkorf, zo de eigenaar of de houder van het dier 
na eerste waarschuwing geen passende maatregelen zou genomen hebben en de abnormale hinder 
zou aanhouden waarbij de openbare rust wordt verstoord. 
Alle hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de eigenaar of houder van het dier. 
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2.2 Geur- en rookoverlast 

Artikel 23  

Het is verboden organisch of anorganisch materiaal of substanties te verbranden en hierbij 
geuroverlast of overlast door rookvorming te veroorzaken bij de omliggende bewoners. 
 

2.3 Lichtoverlast 

Artikel 24  

Het is verboden het privaat domein van een lichtinstallatie te voorzien wanneer die installatie 
rechtstreeks binnenschijnt in woongelegenheden of het verkeer op het openbaar domein kan 
verblinden. Zonder schriftelijke vergunning van de burgemeester is het verboden lasers en lichtstralen 
te gebruiken bij evenementen of manifestaties op het openbaar domein. 
 

2.4 Verbod op nachtelijke muziek 

Artikel 25  

§1. Het is de exploitanten van drankgelegenheden, publiek toegankelijke inrichtingen en evenementen 
verboden om muziek, al dan niet elektronisch versterkt, te produceren in hun inrichting tussen 
04.00uur tot 07.00uur van maandag tot zaterdag en tussen 05.00uur tot 07.00uur van zaterdag op 
zondag . 

Artikel 26  

Het verbod is niet van toepassing ter gelegenheid van kerst- en oudejaarsvieringen en carnaval. 
 

2.5 Plaatsverbod 

Artikel 27  

De niet naleving van het door de burgemeester in het kader van artikel 134sexies van de Nieuwe 
Gemeentewet opgelegde tijdelijk plaatsverbod, kan bestraft worden met een administratieve 
geldboete. 
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3 OPENBARE VEILIGHEID  
 

3.1 Algemene bepalingen 

Artikel 28  

Het is verboden op het openbaar domein en op plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn een 
activiteit uit te oefenen die op de openbare veiligheid of de veilige en vlotte doorgang in het gedrang 
brengen. 

Artikel 29  

Het is verboden om voorwerpen die kunnen bevuilen of beschadigen te werpen tegen voertuigen, 
huizen, gebouwen en afsluitingen van een ander, of in tuinen en besloten erven. 

Artikel 30  

Het is verboden opzettelijk enig voorwerp op iemand te werpen dat hem kan hinderen of bevuilen. 

Artikel 31  

Het is verboden tegen officiële instanties of tegen bijzondere personen andere beledigingen te richten 
dan in boek II, titel VII, hoofdstuk V, van het Strafwetboek zijn omschreven. 
 

3.2 Hinderlijk gedrag 

Artikel 32  

Het is verboden zich op een voor anderen hinderlijke wijze op te houden in of op een voor het publiek 
toegankelijke inrichting, dan wel deze te verontreinigen dan wel te gebruiken voor een ander doel dan 
waarvoor de desbetreffende ruimte is bestemd. 
 

3.3 Bedelverbod  

Artikel 33  

Het is verboden zowel op het openbaar domein als in elke voor het publiek toegankelijke inrichting te 
bedelen. Het is tevens verboden aan de deuren te bellen of te kloppen met het doel een aalmoes te 
bekomen. 
 

3.4 Vergaderingen 

3.4.1 Toepassingsgebied en bepalingen  

Artikel 34  

Deze verordening is van toepassing op openbare vergaderingen en openbare bijeenkomsten in 
besloten plaatsen en op de openbare vergaderingen en openbare bijeenkomsten in open lucht. 
 
Deze verordening is niet van toepassing op private vergaderingen, zoals bijeenkomsten waarvan de 
genodigden behoren tot een strikt privé-gezelschap. 

Artikel 35  

Voor de toepassing van deze bepaling wordt verstaan onder: 
 
- Private vergadering 
Private vergaderingen zijn deze waaraan slechts mogen deelnemen de personen voorzien van een 
persoonlijke en individuele uitnodiging op oproeping, voortspruitend uit de arbitraire wil van de 
organisator. 
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- Openbare vergadering 
Onder openbare vergadering of openbare bijeenkomst wordt verstaan, iedere vergadering waar in 
beginsel iedereen zonder onderscheid wordt toegelaten door de organisator. Deze vergaderingen zijn 
voor iedereen vrij toegankelijk, hetzij gratis, hetzij tegen betaling van een toegangsgeld, hetzij op 
vertoon van een toegangskaart of een uitnodiging wanneer deze ter beschikking wordt gesteld van 
eenieder die ze aanvraagt, zonder inachtname van een persoonlijke verhouding tussen degene die 
uitnodigt en de persoon die uitgenodigd wordt. 
 
- Besloten plaats 
Onder besloten plaats wordt verstaan een plaats die zodanig van het openbaar domein is 
afgescheiden of verwijderd dat niet -deelnemers niet de mogelijkheid hebben de vergadering of de 
bijeenkomst die daar plaatsgrijpt waar te nemen van op het openbaar domein. 
 
- Open lucht 
Onder open lucht dient verstaan een plaats die niet zodanig afgescheiden is als hiervoor vermeld. Een 
openbare vergadering is in open lucht van zodra zij plaatsvindt op een plaats die zodanig open is dat 
elke toevallige voorbijganger kan zien dat er een vergadering aan de gang is en het verloop kan 
volgen. Veelal vinden deze plaats op openbare domeinen en pleinen, openbare parken, of in open 
niet-afgesloten erven die op het openbaar domein uitgeven. 
 
- Organisator 
De meerderjarige persoon die bevoegd is om beslissingen te nemen in verband met de organisatie en 
daartoe speciaal is aangesteld. Deze persoon fungeert als contactpersoon. Iedere activiteit moet een 
organisator hebben zoals hierboven bepaald. Tevens moet een tweede persoon aangewezen worden 
met dezelfde bevoegdheden als de organisator en die zal optreden bij diens afwezigheid of ter 
vervanging. 
 

3.4.2 Openbare vergaderingen in open lucht 

Artikel 36  

Openbare vergaderingen, bijeenkomsten of meetings in open lucht, het verkeer van groepen, 
optochten en manifestaties, waarvoor voorafgaandelijk geen vergunning werd verleend door de 
burgemeester, zijn verboden op het grondgebied van de stad Lommel. 
Het inrichten en houden van fuiven, bals en danspartijen, optredens e.d. in open lucht, op openbaar 
domein of in open erven (dit zijn niet afgesloten erven) die op het openbaar domein uitgeven, zijn 
eveneens aan een vergunning van de burgemeester onderworpen. Deze materie werd echter 
geregeld onder het hoofdstuk “de occasionele activiteiten: geluidsnormen en tijdsduur” van deel II van 
de codex. 
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Artikel 37  

De vergunning moet schriftelijk door de organisator worden aangevraagd aan de burgemeester, 
minstens acht weken op voorhand. In uitzonderlijke omstandigheden en mits motivatie vanwege de 
organisator kan de burgemeester afwijkingen toestaan op deze termijn. 
De aanvrager moet de volgende gegevens vermelden: 
- de naam van de organiserende persoon of vereniging; 
- de eventuele benaming van de organisatie; 
- de volledige identiteit van de personen die desgevallend als veiligheidspersoneel bij de 

organisatie betrokken zijn; 
- de volledige identiteit van de organisator en zijn vervanger; 
- het adres en de plaats waar de activiteit zal plaatsvinden; 
- de datum en het uur van de aanvang, alsmede de verwachte duur van het evenement; 
- het verwachte aantal bezoekers/deelnemers; 
- het doel van de bijeenkomst; 
- vermelding van een telefoonnummer waarop de organisator kan gecontacteerd worden op het 

ogenblik van de vergadering; 
- opgave van de capaciteit van de locatie waar het evenement zal plaatsvinden. 
 
De burgemeester stelt de aanvrager binnen de vier weken na de aanvraag in kennis van de 
vergunning of zijn gemotiveerde weigering. 
Het verstrekken, het weigeren en het intrekken van een vergunning kan de stad in geen geval 
belasten. 

Artikel 38  

Zijn verboden: alle bijeenkomsten die het openbaar domein belemmeren, het verkeer beletten, de 
burgers opruien en onrust kunnen doen ontstaan.  

Artikel 39  

De burgemeester kan in de vergunning, of bij aparte brief, voor ieder geval afzonderlijk, bijkomende 
voorwaarden opleggen aan de organisatoren in verband met de openbare orde (rust, veiligheid en 
gezondheid). 
Hij kan alle maatregelen uitvaardigen die hij noodzakelijk acht voor het behoud van de openbare orde, 
zowel bij het verlenen van de vergunning als erna. (vb. beperking van het aantal deelnemers, verbod 
kentekens, spandoeken, vlaggen, muziekinstrumenten of andere voorwerpen te dragen, voorschriften 
met betrekking tot reisweg, duur, uurregeling, maximum geluidsniveau, tot en met het verbieden van 
de vergadering...). 
 

3.4.3 Openbare vergaderingen in besloten plaats 

Artikel 40  

§1 Met betrekking tot sportwedstrijden (voetbal, volleybal, tennis...) bestaat een meldingsplicht, doch 
een op voorhand toegezonden jaaroverzicht van de geplande wedstrijden volstaat. Voor 
wielerwedstrijden (veelal op openbaar domein: zie hiervoor) en gemotoriseerde wedstrijden (moto- 
en autocross...) gelden de geëigende reglementeringen.  
De burgemeester is bevoegd de in de eerste alinea vermelde opsomming uit te breiden tot andere 
categorieën van openbare vergaderingen in besloten plaatsen. 
Van voornoemde activiteiten moet de burgemeester minstens zes weken op voorhand schriftelijk 
worden ingelicht. 
Voor spontane of onverwachte manifestaties zoals hoger beschreven, geldt de termijn van zes 
weken niet. Zij dienen wel schriftelijk ter kennis gebracht aan de burgemeester, minstens 24 uur 
op voorhand. 
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§2 Met betrekking tot de occasionele evenementen (bals, fuiven, danspartijen, optredens e.d.) 

bestaat eveneens een meldingsplicht doch deze is echter geregeld onder het hoofdstuk “de 
occasionele activiteiten: geluidsnormen en tijdsduur” van deel II van de codex. 

 

 

Artikel 41  

De melding moet de volgende gegevens vermelden: 
- de naam van de organiserende persoon of vereniging; 
- de eventuele benaming van de organisatie; 
- de volledige identiteit van de personen die desgevallend als veiligheidspersoneel bij de 

organisatie betrokken zijn; 
- de volledige identiteit van de organisator en zijn vervanger; 
- het adres en de plaats waar de activiteit zal plaatsvinden; 
- de datum en het uur van de aanvang, alsmede de verwachte duur van het evenement; 
- het verwachte aantal bezoekers/deelnemers; 
- het doel van de bijeenkomst; 
- vermelding van een telefoonnummer waarop de organisator kan gecontacteerd worden op het 

ogenblik van de vergadering; 
- opgave van de capaciteit van de locatie waar het evenement zal plaatsvinden. 
 
De burgemeester stelt de inrichter zo spoedig mogelijk na de melding in kennis van de eventuele 
regelende maatregelen in verband met de openbare orde (vb.: voorbehouden plaatsen voor politie, 
beperking aantal deelnemers, verbod kentekens, spandoeken, vlaggen, muziekinstrumenten of 
andere voorwerpen te dragen, maximum geluidsniveau, sluitingsuur,...) die hij met betrekking tot de 
organisatie oplegt. Het opleggen van deze regelende maatregelen kan de stad in geen geval belasten. 

Artikel 42  

De inrichters van de onder artikel 36 en 40 bedoelde openbare vergaderingen en bijeenkomsten 
moeten gehoorzamen aan de bevelen van de politie die tot doel hebben de openbare orde, rust en 
veiligheid te vrijwaren of te herstellen. De burgemeester en diens afgevaardigden (politie/brandweer) 
moeten te allen tijde toegang hebben tot de openbare vergadering of bijeenkomst, zonder 
voorwaarden. 



 16 

De openbare vergadering kan beëindigd worden op kosten en risico van de organisator voor zover de 
openbare orde verstoord is én de beëindiging van de in wanordelijkheden ontaarde vergadering de 
enige manier is om de orde te handhaven of te herstellen. 

Artikel 43  

De burgemeester kan bijkomende voorwaarden opleggen alsook afwijkingen van voormelde 
bepalingen onder 3.4.2. en 3.4.3. toestaan. 
 

3.5 Speelterreinen 

3.5.1 Algemene bepalingen 

Artikel 44  

Het is verboden te fietsen op de speelterreinen, uitgezonderd op de hiertoe aangelegde paden. 
Gemotoriseerde voertuigen, uitgezonderd deze nodig voor het onderhoud en de gemotoriseerde 
rolstoelen van personen met een handicap, worden niet op de speelterreinen toegelaten. 

Artikel 45  

Het is verboden om voorwerpen of dieren vast te maken aan bomen, struiken en omheiningen, vaste 
inrichtingen en andere toestellen. 

Artikel 46  

Het is verboden de speeltoestellen oneigenlijk te gebruiken, te bevuilen of te vernielen of het 
openbaar groen opzettelijk te beschadigen. 

Artikel 47  

Aangebrachte materialen moeten functioneel zijn voor het spel en respectvol worden benut met het 
oog op de veiligheid van de andere gebruikers van het speelterrein. Deze materialen moeten terug 
meegenomen worden. 
 

3.5.2 Skateboards en soortgelijke verplaatsingsmidd elen 

Artikel 48  

Skaten is toegelaten op openbare pleinen en terreinen die ingericht zijn als speelterrein. 
Skaten is verboden op de wandelpaden in het Prinses Astridpark. Het is evenmin toegelaten te skaten 
op trappen, trapleuningen van en toegangen tot openbare gebouwen. 

Artikel 49  

§1 De skatetoestellen mogen enkel gebruikt worden voor de functies waarvoor ze ontworpen zijn; de 
skatetoestellen mogen niet verplaatst worden en er mogen evenmin toestellen bijgeplaatst 
worden; 

 
§2   Binnen het skateterrein is het dragen van beschermkledij (valhelm, pols-, elleboog- en 

kniebeschermers) is verplicht; 
 
§3  Het is verboden zwerfafval op het terrein achter te laten. De gebruikers stoppen het in de 

aanwezige vuilnisbakken; 
 
§4  Attributen uit de omgeving kunnen in geen geval aangeslagen worden om te skaten; 
 
§5   Het is verboden met bromfietsen of andere voertuigen, buiten die waarvoor het terrein is voorzien, 

op het skateterrein te rijden. Fietsen en brommers moeten gestald worden in de daarvoor 
voorziene fietsenstallingen en niet op het openbaar groen; 
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§6  Er zijn geen honden toegelaten op de skateterreinen, uitgezonderd bij aanwezigheid van een 
hondentoilet, loopzone of hiervoor bestemde paden. Voor deze uitzonderingen moet de hond aan 
de leiband begeleid worden naar deze plaats, via de hiertoe meest aangewezen weg; 

 
§7   Het is verboden om voorwerpen vast te maken aan bomen en struiken; 
 
§8   Het college van burgemeester en schepenen kan steeds de toegang weigeren aan personen en 

hen de toegang voor een bepaalde periode ontzeggen bij het niet naleven van deze 
politieverordening, bij verstoring van de orde of omwille van het toebrengen van beschadigingen 
aan de toestellen, het openbaar groen of de omgeving.  

§9 De toestellen kunnen elke dag gebruikt worden tussen 8.00 uur en zonsondergang. 
 

3.6 Extreme ontspanningsevenementen 

Artikel 50  

Elke activiteit en elke dienstverlening, die ernstige risico’s inhoudt voor de uitvoerder of gebruiker 
(consument) is verboden, behoudens wanneer het kan beschouwd worden als een extreem 
ontspanningsevenement, zoals bedoeld in het K.B. van 4 maart 2002 en de activiteit voldoet aan de 
verplichtingen van dit K.B. en aan de bepalingen van de veiligheidsgids nr. 2. 

Artikel 51   

Voor de activiteiten, die onder toepassing van gemeld K.B. vallen, is een schriftelijke vergunning van 
de burgemeester vereist. De bedoeling van deze vergunning bestaat er in: 
- de organisator formeel te wijzen op de verplichting om zowel de bepalingen van het K.B. van 4 

maart 2002 als de veiligheidsgids nr. 2 na te leven; 
- de stad te vrijwaren voor alle mogelijke schadeaanspraken van derden, zowel in hoofdsom, 

intresten als kosten, uit hoofde van schade geleden ten gevolge van tekortkomingen in hoofde van 
de organisator, daar waar het stadsbestuur aangesproken wordt in het kader van de 
verplichtingen, haar opgelegd door o.m. de gemeentewet, meer in het bijzonder art. 135. 

Artikel 52  

De burgemeester, zijn afgevaardigde, zijn plaatsvervanger en de leden van de lokale politie zijn 
bevoegd om controle en toezicht te houden op het uitvoeren van de bepalingen van deze verordening, 
meerbepaald om controle uit te oefenen op de naleving van het K.B. van 4 maart 2002 en de 
veiligheidsgids nr. 2. De organisator moet op de eerste vraag alle nodige attesten en documenten 
kunnen voorleggen. 
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3.7 Drankautomaten  

Artikel 53  

Op het grondgebied van de stad Lommel is het verboden alcoholische dranken aan te bieden, hetzij 
tegen betaling, hetzij gratis, via een automaat,  tenzij deze uitgerust is met een goed functionerende 
elektronische identiteitskaartlezer. 

Artikel 54  

De politie kan, met het oog op de toepassing van dit verbod, de overtreding doen ophouden. 
Vooraleer de politie een dergelijke maatregel treft, moet de uitbater gehoord worden. 
 

 

3.8 Privaat gebruik van het openbaar domein 

Artikel 55  

Het is iedereen verboden om zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke vergunning, 
afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen het openbaar domein te gebruiken.  
 

3.9 Werkzaamheden 

Artikel 56  

Behoudens vergunning van het college van burgemeester en schepenen is het uitdrukkelijk verboden 
werkzaamheden te starten op het openbaar en privaat domein van de gemeente, zowel aan de 
oppervlakte als onder de grond. 

Artikel 57  

Iedere persoon die werkzaamheden op het openbaar domein uitvoert of laat uitvoeren, is ertoe 
gehouden die te herstellen in de staat waarin ze zich voor de uitvoering van de werkzaamheden 
bevond of in de staat die in de vergunning vermeld is. 

Artikel 58  

Werkzaamheden die buiten het openbaar domein uitgevoerd worden en die stof of afval op het 
openbaar domein of de omringende eigendommen kunnen verspreiden mogen pas aangevat worden 
nadat er schermen aangebracht zijn. 



 19 

De bouwheer is verplicht de burgemeester minstens 24 uur voor het begin van de werkzaamheden op 
de hoogte te brengen van de aanvang. 
Indien de weg door de werkzaamheden wordt bevuild, moet de uitvoerder van de werken hem 
onverwijld opnieuw schoonmaken. 
 

3.10 Geluidssignalen 

Artikel 59  

Het is verboden de geluidssignalen of oproepen van de brandweer, de politie en andere hulpdiensten 
na te bootsen. 
 

3.11 Bedrieglijke oproepen 

Artikel 60  

Iedere bedrieglijke hulpoproep of ieder bedrieglijk gebruik van een praatpaal of signalisatietoestel dat 
bestemd is om de veiligheid van de gebruikers te vrijwaren, is verboden. 
 

3.12 Betreden privé-eigendom 

Artikel 61  

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. 

Artikel 62  

De eigenaar dient tevens de gepaste maatregelen te nemen om de toegang voor huis- en 
knaagdieren en andere dieren tot de niet bewoonde gebouwen te voorkomen. 
 

3.13 Huisnummers en aanduiding van openbaar nut 

Artikel 63  

Iedere eigenaar van een gebouw brengt aan de straatkant de huisnummering die door de gemeente 
toegekend werd, goed zichtbaar aan. Elke bewoner is verplicht deze zichtbaar te houden. 

Artikel 64  

Het is verboden de huisnummers van de woningen en gebouwen te wijzigen of te verwijderen. 

Artikel 65  

De bewoner van de woning of de verantwoordelijke van een gebouw, moet ervoor zorgen dat het 
huisnummer in goede staat blijft. Bij nalatigheid of vrijwillige beschadiging zullen de kosten voor het 
aanbrengen van een nieuw huisnummer verhaald worden op de bewoner van de woning of de 
verantwoordelijke van het gebouw. 

Artikel 66  

De eigenaars, vruchtgebruikers, huurders, bewoners of verantwoordelijken op grond van gelijk welke 
titel van een gebouw dienen, zonder dat dit voor hen enige schadeloosstelling impliceert, op de gevel 
van hun gebouw, ook wanneer deze zich buiten de rooilijn bevindt, en in dit geval eventueel aan de 
straatkant, toe te staan dat aanduidingen van openbaar nut en andere nutsvoorzieningen worden 
aangebracht. 
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3.14 Jachthaven 

Artikel 67  

De maximale lengte van de boten die mogen aanmeren aan de steigers bedraagt 15 meter, de 
maximale diepgang bedraagt 1,7 meter. 

Artikel 68  

Woonboten (boten die ingericht zijn en gebruikt worden als vaste woonplaats) zijn verboden in de 
jachthaven. 

Artikel 69  

De boten dienen vaarwaardig te zijn. De eigenaar dient ervoor te zorgen dat zijn boot niet aan lekkage 
onderhevig is. De kosten en lasten in geval dat het vaartuig moest zinken, meerbepaald de kosten van 
berging, ruiming en verontreiniging, zijn ten laste van de eigenaar. 

Artikel 70  

Iedere huurder van een ligplaats dient ervoor te zorgen dat zijn boot op een deugdelijke wijze is 
gemeerd en wel zodanig dat deze vrij van andere boten, steiger of palen blijft. De jachten moeten 
voorzien zijn van een voldoende aantal stootwillen in goede staat en met de juiste afmetingen. 
Autobanden als stootwillen zijn verboden.  

Artikel 71  

Boten mogen niet met brandstof gevuld worden in de jachthaven. 

Artikel 72  

Het wassen en afspoelen van boten en auto’s met leidingwater is verboden. Het gebruik van een 
hogedrukreiniger is eveneens verboden. 

Artikel 73  

Het is verboden autobanden of ander materiaal op eender welke wijze aan de steiger te bevestigen. 

Artikel 74  

Grote onderhoudswerken aan de boten zijn verboden in de jachthaven. Hieronder zijn zeker begrepen 
alle werken aan het onderwaterschip. 

Artikel 75  

Er mogen geen boten gestald worden in de jachthaven. 

Artikel 76  

Het is verboden in de jachthaven te zwemmen, te spelevaren met de bijboten, te surfen of te 
hengelen. Het te water laten van jetski’s is eveneens verboden. 
 

3.15 Kanalen, waterbekkens en waterlopen 

Artikel 77  

Het is verboden zich op het ijs van de waterlopen en stilstaande waters te begeven. 
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3.16 Dieren 

Artikel 78  

Voor de toepassing van deze bepalingen wordt verstaan onder: 
 
- woonzone 
het gebied bestemd voor wonen; alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf, voor 
sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen en 
voor agrarische bedrijven; 
 
- agressieve, kwaadaardige of gevaarlijke hond 
elke hond die, wanneer hij vrij rondloopt, zonder enige provocatie op een duidelijke en onmiskenbare 
dreigende wijze naar iemand toeloopt; 
elke hond die iemand aanvalt, bijt of verwondt zonder provocatie of uitlokking; 
elke hond die reeds iemand heeft verwond of aangevallen zonder provocatie of uitlokking; 
elke hond die een ander huisdier verwondt of aanvalt zonder provocatie of uitlokking. 
 

3.16.2 Honden 

Artikel 79  

Honden dienen op het openbaar domein aan de leiband gehouden te worden.  
 
Deze verplichting geldt niet voor honden die ingezet worden voor de jacht, om te een kudde te 
begeleiden of voor reddingsoperaties en evenmin voor honden van de politiediensten.  
 

 

Artikel 80  

Kwaadaardige, agressieve of gevaarlijke honden moeten gemuilkorfd worden door de eigenaar of de 
begeleider zodra ze op het openbaar domein komen. 
 
Deze verplichting geldt niet voor honden van de politiediensten en erkende bewakingsondernemingen. 
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Artikel 81  

De toegang met honden is verboden tot openbare gebouwen, begraafplaatsen, gemeentelijke 
sporthallen, sportterreinen en zwembaden.  
Met uitzondering :  
- voor visueel gehandicapten of andere mindervaliden met hun geleidehond, politiediensten en 

erkende bewakingsondernemingen met waak- speur- en verdedigingshonden; 
- voor personen belast met het africhten van geleidehonden bestemd voor visueel gehandicapten of 

andere mindervaliden en die daartoe een geëigend attest kunnen voorleggen. 

Artikel 82  

De begeleiders van honden zijn verplicht steeds in het bezit te zijn van een daartoe geschikt recipiënt 
voor het verwijderen van de uitwerpselen van hun dier. Het recipiënt moet op het eerste verzoek van 
de bevoegde ambtenaar worden getoond. 
De begeleiders van honden zijn verplicht de uitwerpselen van hun hond onmiddellijk te verwijderen 
met behulp van het recipiënt vermeld in het eerste lid. Deze recipiënten mogen gedeponeerd worden 
in de straatvuilnisbakjes. 
De visueel gehandicapten en andere mindervaliden, met hun geleidehond, worden vrijgesteld van de 
bepalingen vermeld in het eerste en tweede lid. 

Artikel 83  

Indien de overtreder de uitwerpselen niet verwijdert, worden de kosten voor het opruimen en reinigen 
door de stedelijke diensten, aan de overtreder aangerekend. 

Artikel 84  

Onbewaakte loslopende honden, die aangetroffen worden op het openbaar domein, worden door de 
bevoegde personen of in opdracht van de bevoegde personen, gevangen en overgebracht naar het 
dierenasiel of de eigenaar. 
Alle hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de eigenaar van het dier. 

Artikel 85  

Elke houder van een hond, hetzij als eigenaar, hetzij als bezitter, hetzij als bewaker, dient passende 
maatregelen te nemen om te beletten dat de hond zou ontsnappen van één privaat erf naar een ander 
privaat erf of naar het openbaar domein.  

Artikel 86  

De honden die niet vallen onder de bepalingen van het koninklijk besluit van 28 mei 2004 betreffende 
de verplichte identificatie en registratie, en deze die door de eigenaar niet vrijwillig werden 
geïdentificeerd en geregistreerd, dienen door de eigenaar of de houder voorzien te worden van een 
identificatiekenteken aan de halsband. 
Het identificatiekenteken kan bestaan uit een medaille of een kokertje met verplichte vermelding van 
naam en adres van de eigenaar of houder 
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3.16.3 Andere dieren 

Artikel 87  

Het is verboden rondzwervende katten en verwilderde duiven te voederen op het openbaar domein. 
 

 
 

Artikel 88  

De begeleiders van rij- en trekdieren zijn verplicht op het openbaar domein gelegen in een woonzone, 
de uitwerpselen op te ruimen of mee te nemen in een daartoe geschikt recipiënt. 
 

 
 

3.17 Vuur in openlucht 

Artikel 89  

Het is verboden zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van de burgemeester om vuur te 
maken op het openbaar domein. 
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4 OPENBARE NETHEID EN GEZONDHEID 
 

4.1 Algemene bepalingen 

Artikel 90  

Het is verboden op het openbaar domein en op plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn gelijk 
welke activiteit uit te oefenen die de openbare veiligheid of de veilige en vlotte doorgang in het 
gedrang kan brengen, in het bijzonder het wegwerpen, gooien of voortduwen van gelijk welke 
voorwerpen die schade kunnen toebrengen of bevuilen, daarin begrepen huishoudelijk afval, zonder 
een voorafgaande vergunning van de bevoegde overheid. 

Artikel 91  

Het is verboden op het openbaar domein rijtuigen te smeren, alsook motoren van stilstaande 
voertuigen te testen met uitzondering van hetgeen bepaald is in andere reglementaire bepalingen. 

Artikel 92  

Het is verboden huishoudelijk afval te werpen of achter te laten in en naast de straatvuilnisbakken of 
naast afvalcontainers. 

Artikel 93  

Het is verboden te sluikstorten of afval te verbranden in open lucht. 
 

    

 
 

Artikel 94  

 
Het is verboden voorwerpen te plaatsen of achter te laten op het openbaar domein. 

Artikel 95  

Het is verboden het openbaar domein, andermans privé-domein of de voor het publiek toegankelijke 
inrichtingen te bevuilen door het achterlaten van voorwerpen of substanties, onder andere: flessen, 
blik, sigarettenpeuken, kauwgum, papier, vruchtenschillen, verpakkingen en andere afvalstoffen. 

Artikel 96  

Het is verboden om vanuit vensters, deuren of vanaf balkons water of andere vloeistoffen te gieten, 
waardoor voorbijgangers natgemaakt, gehinderd of bevuild kunnen worden. 
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4.2 Aanplakkingen - publiciteit 

4.2.1 Algemene bepalingen 

Artikel 97  

Het is verboden om ongewenste reclame te bedelen. Reclame is ongewenst indien een sticker in die 
zin is aangebracht op of aan de brievenbus. 

Artikel 98  

Het is verboden spandoeken, schilderijen en andere versieringen dwars over en langs het openbaar 
domein te hangen of te bevestigen, zonder voorafgaande vergunning van het college van 
burgemeester en schepenen. 

Artikel 99  

Het is verboden zonder vergunning van het college van burgemeester en schepenen flyers of 
strooibriefjes uit te delen, te verspreiden of achter ruitenwissers van voertuigen te plaatsen. 
Onverminderd de toepassing van de sanctiebepalingen dient de overtreder de flyers en strooibriefjes 
op te ruimen, zoniet houdt de stad zich het recht voor om dit te doen op kosten van de overtreder. 
 
 
 

 
 

Artikel 100  

Op het openbaar domein van het grondgebied van de stad Lommel, met inbegrip van de afsluitingen, 
bomen, gebouwen, constructies, muren of palen die deel uitmaken van het openbaar domein is het 
aanplakken of aanbrengen van publiciteit van welke aard ook en in gelijk welke vorm verboden.  

Artikel 101  

Het is verboden wettig aangebrachte affiches en infoborden af te rukken, te bevuilen, of te schenden. 
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4.2.2 Aanplakborden 

Artikel 102  

Het aanbrengen van publiciteit is enkel toegelaten indien men beschikt over een schriftelijke 
vergunning van het college van burgemeester en schepenen en op voorwaarde dat voldaan wordt aan 
de hiernavolgende bepalingen. 

Artikel 103  

Op het grondgebied van de gemeente Lommel mogen enkel op de volgende plaatsen aanplakborden 
ingeplant worden 
 
 Plaats Gehucht 
1. Hoek Heide-Gestelsedijk Heide-Heuvel 
2. Graspleintje voor brug van Stevensvennen Stevensvennen 
3. Hoek Ring-Werkplaatsen Werkplaatsen 
4. Grasplein midden van de rijbaan ter hoogte van nr. 463 Kerkhoven 
5. Fabriekstraat voor de omheining van Umicore Barrier 
6. Hoek Luikersteenweg-Sint-Thomasstraat Barrier 
7. Pleintje naast de Schoolstraat Lutlommel 
8. Grasplein over het spoor Kattenbos 
9. Hoek Balendijk-Vreyshorring centrum 
10. Grasveld elektriciteitscabine hoek Molsekiezel-

Sikkelstraat 
centrum 

11. Hoek Molsekiezel-Klachtloopstraat centrum 
12. Grasplein ter hoogte van nr. 18 Kattenbos 

 

Artikel 104  

Alleen de aankondigingen die voldoen aan volgende voorwaarden komen voor aanplakking of 
plaatsing in aanmerking: 
- Uitsluitend aankondigingen van tijdelijke evenementen die op het grondgebied van de stad 

Lommel plaatsvinden. Alle andere aankondigingen voor manifestaties die niet in Lommel 
doorgaan, zijn uitgesloten, behalve indien het socio-culturele en sportieve manifestaties betreft. 

- Uitsluitend aankondigingen die niet strijdig zijn met de openbare orde en de goede zeden. 

Artikel 105  

De schriftelijke aanvraag dient gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen, 
uiterlijk 4 weken voor het plaatsen van de borden. 

Artikel 106  

De aanplakborden dienen afzonderlijk steun te vinden in de grond en mogen niet vastgemaakt worden 
aan verlichtingspalen, verkeersborden, bomen en dergelijke. 

Artikel 107  

De duur van de aankondiging bedraagt maximaal 3 weken en de aanplakborden dienen uiterlijk drie 
dagen na de datum van de activiteit te worden opgeruimd. 

Artikel 108  

Op elke affiche of aanplakbord moet de naam van de verantwoordelijke vereniging of organisatie 
vermeld zijn. 
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Artikel 109  

Elke affiche of elk aanplakbord zal duidelijk zichtbaar een vignet van de gemeente waaruit de 
vergunning blijkt moeten dragen. 

Artikel 110  

Op privé-gronden kunnen aanplakborden geplaatst worden op voorwaarde dat de toestemming van 
de grondeigenaar of huurder of pachter kan worden voorgelegd. De artikelen 107, 108 en 109 van 
onderhavige verordening zijn eveneens van toepassing op deze borden. 

Artikel 111  

Alle borden, niet conform onderhavige reglementering, worden verwijderd op kosten van de overtreder 
of de verantwoordelijke uitgever. 
 
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. 
 

4.2.3 Verkiezingsborden 

Artikel 112  

Verkiezingspubliciteit kan enkel aangebracht worden conform de volgende modaliteiten: 
 
- op private eigendommen: de politieke partijen en hun kandidaten kunnen 2 maanden voor de dag 

van de verkiezingen verkiezingsborden plaatsen op private eigendommen onder de volgende 
voorwaarden: 
o de verkiezingsborden dienen uit degelijke materialen vervaardigd te zijn en stevig verankerd 

te zijn aangebracht; 
o de verkiezingsborden dienen binnen de 3 dagen volgend op de verkiezingsdag te zijn 

geruimd. 
 
- op het openbaar domein: opschriften, affiches, fotografische voorstellingen, vlugschriften en 

plakbrieven mogen enkel aangebracht worden op de door de zorgen van het stadsbestuur 
opgestelde aanplakborden. Deze aanplakborden zullen verdeeld worden in gelijke delen naar rato 
van het aantal politieke partijen. Elke politieke partij zal slechts dat gedeelte van de 
aanplakborden mogen benutten dat aangeduid is door haar lijstnummer. De borden zullen 
geplaatst worden één maand voor de dag van de verkiezingen. Ze zullen de dag na de 
verkiezingen worden verwijderd. 

Artikel 113  

Het is verboden: 
- verkiezingspropaganda aan te brengen op het openbaar domein, uitgezonderd op de in artikel 125 

bedoelde borden (borden aangebracht door toedoen van het stadsbestuur); 
- te kalken, verven of spuiten op het openbaar domein of op private eigendommen; 
- reglementair aangebrachte verkiezingspropaganda te beschadigen, weg te nemen of te 

overplakken; 
- affiches, strooibriefjes, folders of andere publiciteitsartikelen op het openbaar domein te werpen. 

Artikel 114  

Tussen 22.00 uur en 7.00 uur is het verboden: 
- opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften, plakbriefjes of enig 

ander propagandamiddel aan te brengen of te vervoeren; 
- materialen, dienstig voor het plakken, kalken, spuiten of beschilderen te vervoeren; 
- voor de openbare veiligheid gevaarlijke voorwerpen te vervoeren, behoudens de regelmatig 

toegelaten transporten.   
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4.3 Aanbieden van huisvuil 

Artikel 115  

§1 De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen dienen aangeboden te worden 
zoals voorzien in artikel 116 van deze verordening. Afvalstoffen die worden aangeboden op een 
wijze die niet voldoet aan de voorwaarden van deze verordening worden niet aanvaard. De 
aanbieder dient dezelfde dag nog de niet aanvaarde afvalstoffen terug te nemen. 

 
§2  Het toezicht op de aanbieding van afvalstoffen wordt uitgevoerd door de ophalers die van de 

burgemeester de vergunning kregen afvalstoffen in te zamelen en door de parkwachter in geval 
van inzameling via het containerpark. Deze ophalers en de parkwachter mogen de aanbieders 
wijzen op de foutieve aanbieding en de nodige richtlijnen verstrekken. 

 

Artikel 116  

§1 De afvalstoffen mogen slechts vanaf 18.00 uur de dag voor ophaling buitengeplaatst worden en 
uiterlijk om zes uur ’s ochtends van de dag van de inzameling. 

 
§2 De huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen dienen middels de 

voorgeschreven recipiënten of wijze duidelijk zichtbaar aangeboden te worden aan de rand van 
het openbaar domein en vóór het betrokken perceel waar de aanbieder gevestigd is, zonder 
evenwel het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen. De aanbieder die 
afgelegen van het openbaar domein gevestigd is of die langs wegen, plaatsen of stegen gevestigd 
is die niet door de wagens van de ophaaldienst bereikbaar zijn, of in geval er openbare werken 
aan de gang zijn die de normale doorgang van der ophaaldiensten verhinderen, dienen de 
voorgeschreven recipiënten te plaatsen op het dichtst bij zijn perceel grenzende openbaar domein 
dat wel toegankelijk is. 

 
§3 De inwoners die de recipiënten buitenzetten zijn verantwoordelijk voor het eventueel zwerfvuil dat 

hiervan afkomstig is en staan zelf in voor het opruimen ervan. 
 
§4 Het is verboden de langs het openbaar domein staande recipiënten te openen, geheel of 

gedeeltelijk te ledigen en/of te doorzoeken, met uitzondering van het bevoegde personeel in de 
uitoefening van hun functie.  

 
§5 De geweigerde zakken dienen door de aanbieder op de dag van ophaling terug te worden 

verwijderd van de openbare weg 
 

4.4 Sluikstorten  

Artikel 117  

§1 Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen is het verboden om het even welke 
afvalstof te sluikstorten. Onder sluikstorten wordt verstaan: het achterlaten, opslaan of storten van 
om het even welke afvalstof op openbare en private wegen, plaatsen en terreinen op een wijze die 
niet overeenstemt met deze politieverordening en andere wettelijke bepalingen. 

 
§2 De gemeente is gemachtigd ambtshalve en op kosten van de overtreder, de betrokken 

afvalstoffen op te ruimen of te laten opruimen, wanneer de afvalstoffen worden achtergelaten op 
een wijze of een plaats in strijd met deze politieverordening of met andere wettelijke bepalingen. 

 
§3 Naar aanleiding van een ambtshalve verwijdering, overeenkomstig artikel 117,  §2, kan de 

burgemeester gemeentelijke ambtenaren de opdracht geven het afval grondig te onderzoeken 
teneinde de identiteit van de overtreder te achterhalen. 

 
§4 Het is verboden slijk, zand of afvalstoffen dat zich voor of nabij de woning bevindt op de straten, in 

de greppels of in de rioolputten te vegen. Het is tevens verboden via de rioolputten of op enige 
andere wijze om het even welke afvalstoffen in de riolering te deponeren. 
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Artikel 118  

§1 De aanbieder is zelf verantwoordelijk voor het deponeren van de afvalfracties in de daartoe 
bestemde container of opslagruimte op het recyclagepark. Het is verboden om afval buiten de 
daartoe voorziene containers of aangeduide plaatsen te storten. Tevens is het verboden afval te 
deponeren aan de toegangspoort van het recyclagepark. 

 
§2 Het storten van afvalstoffen in niet daartoe bestemde containers of opslagplaatsen of aan de 

toegangspoort van het recyclagepark wordt aanzien als sluikstorten en kan aanleiding geven tot 
het toepassen van de bij deze verordening voorziene straffen. 

 

4.5 Afval naar aanleiding van commerciële acties 

Artikel 119  

Het voeren van reclame door het gratis uitdelen van producten die buiten de verkoopsinrichting 
worden verbruikt, is toegelaten mits het nodige wordt gedaan opdat de verbruikers de openbare 
ruimte niet vervuilen. Zij moeten ervoor instaan dat in de onmiddellijke omgeving van hun voertuig, 
kraam of inrichting alle papier of om het even welk voorwerp, niet door de verbruikers op de grond 
wordt gegooid. 
 

4.6 Afval op standplaatsen 

 

Artikel 120  

De uitbater van een private vaste of verplaatsbare inrichting aan of langs de openbare weg die 
voedingswaren of dranken verkoopt of aanbiedt die buiten de inrichting worden verbruikt 
(drankautomaat, snackbar, frituur, ijssalon, e.d.) dient op een behoorlijke wijze, duidelijk zichtbare en 
goed bereikbare afvalrecipiënten te voorzien. 

Artikel 121  

De ambulante uitbater dient de recipiënten zelf tijdig te ledigen en de recipiënt, de standplaats en de 
onmiddellijke omgeving van de inrichting rein te houden. 

4.7 Afval op evenementen 

Artikel 122  

Indien op het grondgebied van de gemeente een evenement plaatsvindt, dienen de organisatoren, 
eventueel in samenspraak met de gemeente, de nodige acties te ondernemen om maximaal afval te 
voorkomen en afval selectief in te zamelen. 
 

4.8 Rioleringen 

Artikel 123  

Indien de mogelijkheid aanwezig is om op het ondergrondse openbaar rioleringsnet aan te sluiten, is 
het verboden het normaal huisafvalwater te doen of te laten wegvloeien naar plaatsen andere dan de 
openbare riolen.  

Artikel 124  

Het is iedereen verboden eigenhandig aansluitingen, van welke aard ook, te maken op het 
gemeentelijk rioleringsnet, zonder voorafgaande vergunning van het schepencollege. 
 
Ingeval van overtreding van deze verplichtingen wordt aan de overtreder bij aangetekend schrijven 
opdracht gegeven de eigenhandig gemaakte aansluiting op eigen kosten ongedaan te maken en terug 
te brengen in zijn oorspronkelijke toestand, binnen een termijn van 15 dagen. 
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Indien hieraan binnen de gestelde termijn geen gevolg wordt gegeven, wordt de aansluiting ongedaan 
gemaakt door de gemeentediensten op kosten en risico van de overtreder. 

Artikel 125  

De aanvragen tot aansluiting op het gemeentelijk rioleringsnet dienen voorafgaandelijk gericht te 
worden aan het schepencollege. 
 
De kosten van de aansluiting, alsmede gebeurlijk onderhoud, vallen ten laste van de aanvrager. Ze 
dienen voldaan te zijn voor de aansluiting. 
 
Het schepencollege bepaalt de wijze waarop de aansluiting zal uitgevoerd worden. 

Artikel 126  

De eigenaars of gebruikers van aansluitingen, dienen steeds het bevoegd gemeentepersoneel toe te 
laten om controle uit te voeren op het controleputje en op de aansluiting. 
 
Om de controle te vergemakkelijken dient het controleputje steeds zichtbaar en bereikbaar te zijn. 

Artikel 127  

Het is verboden in goten, afvoerbuizen, ondergrondse leidingen of andere afvoerleidingen, zomede in 
de grachten, materies of voorwerpen te gooien die van die aard zijn verstoppingen te veroorzaken of 
het water van de grachten te verontreinigen. 

4.9 Ledigen van septische putten 

Artikel 128  

Het ledigen van septische putten mag enkel gebeuren van maandag tot en met zaterdag, 
uitgezonderd op de wettelijke feestdagen, en telkens tussen 8.00 uur en 18.00 uur. 
 

4.10 Onderhoud van gronden 

Artikel 129  

Elke grondeigenaar, huurder of gebruiker van een terrein, bebouwd of niet bebouwd, is ertoe 
gehouden het terrein zodanig te onderhouden dat de zindelijkheid, gezondheid en veiligheid niet in het 
gedrang komen en zodat er geen overlast veroorzaakt wordt aan de omliggende terreinen, aan de 
buren of het openbaar domein. 
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Artikel 130  

Na vaststelling van de overtreding door de burgemeester of een bevoegde ambtenaar, krijgt de 
overtreder veertien dagen de tijd om zich in orde te stellen. Indien dit na die termijn niet gebeurd is, 
laat de burgemeester of een bevoegde ambtenaar de maatregelen uitvoeren die de overtreder 
verzuimt en dit op diens kosten. 
 

4.11 Onderhoud van woningen 

Artikel 131  

Het is verboden om de hygiëne in een woning, bewoond of onbewoond, zodanig te laten 
verslechteren dat de buurt of de omwonenden hiervan hinder ondervinden. Deze hinder kan gevormd 
worden door penetrante geuren, door visuele impact op de omgeving, door het aantrekken van 
ongedierte of door elke andere omstandigheid die de gezondheid of de veiligheid van de buurt of de 
omwonenden in gevaar kan brengen. 
 

 
 
 

4.12 Onderhoud van bermen en voetpaden 

Artikel 132  

Bij vriesweer is het verboden op het openbaar domein water te gieten of te laten lopen. 

Artikel 133  

Iedere inwoner van de gemeente staat in voor de reinheid van de aangelegde berm of het voetpad 
voor zijn eigendom of woonst. Langs de onbewoonde huizen, andere bebouwde eigendommen of 
onbebouwde bouwpercelen moeten de eigenaars, huurders of hun vertegenwoordigers hiervoor 
instaan.  
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Artikel 134  

Bij sneeuwval of ijzelvorming moeten de bewoners erover waken dat zij voor het onroerend goed dat 
zij bewonen en dat gelegen is langsheen een openbaar verhard voetpad, een doorgang over een 
breedte van minstens 1,20 meter voor de voetgangers schoonvegen en dat het nodige wordt gedaan 
om gladheid te vermijden. Dit betreft een inspanningsverbintenis die moet uitgevoerd worden door 
iedere burger behoudens in geval van overmacht. 
 

 
 
Het is verboden sneeuw en ijs dat geruimd wordt voor een ander gebouw te vegen. 
Op het voetpad moeten sneeuw en ijs langs de rand worden opgehoopt, met vrijlating van de 
straatgoten en rioolopeningen. 
Ter hoogte van de opritten, oversteekplaatsen voor voetgangers en aangeduide haltes voor 
voertuigen voor gemeenschappelijk vervoer, met de rand van het voetpad eveneens worden 
vrijgehouden. 

Artikel 135  

Wanneer het woningen betreft, bewoond door meerdere gezinnen, rust de verplichting van hetgeen 
voorafgaat op de onderste bewoners. 
Is het gelijkvloers onbewoond of zijn de bewoners of gebruikers ervan afwezig, dan rust deze 
verplichting op de bewoners van de dichtst daarboven gelegen verdieping. 

Artikel 136  

Wanneer het openbare gebouwen, instellingen en aanhorigheden betreft, rust deze verplichting bij de 
conciërges of de ambtenaar of persoon die het onmiddellijk beheer of de controle over het gebouw 
uitoefent. 

Artikel 137  

De eigenaar of gebruiker van een onbebouwd perceel is eveneens onderworpen aan de bepalingen 
van artikel 133 tot 136. 
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4.13 Openbare aanplanting 

Artikel 138  

Het is verboden op het openbaar domein of op plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn te 
klimmen in bomen. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op sportdisciplines en spelen die in 
aangepaste installaties worden uitgeoefend. 
Deze bepaling is evenmin van toepassing in de speelboszones. 

Artikel 139  

Het is verboden om aan bomen en struiken op het openbaar domein te schudden, alsook planten en 
bloemen uit te trekken, plat de drukken of af te snijden. 
 

4.14 Straatmeubilair 

Artikel 140  

Het is verboden gevels, palen, afsluitingen, straatlantaarnpalen, monumenten en andere constructies 
of installaties die van openbaar nut zijn of als versiering dienen, te beklimmen, eraan te hangen, of er 
andere voorwerpen aan vast te maken. 

Artikel 141  

Het is verboden op de rug- en zijleuning van de openbare banken te zitten of de banken te bevuilen of 
te beschadigen. 
 

4.15 Openbare fonteinen en vijvers 

Artikel 142  

Het is verboden het water in openbare fonteinen en vijvers te bevuilen.  
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4.16 Urineren en goed fatsoen 

Artikel 143  

Plassen en braken op het openbaar domein en tegen of in gebouwen en hun aanhorigheden, vaste 
constructies of voertuigen is verboden. 
 

 
 

4.17 Kosten voor reiniging, opruimen, herstellen 

Artikel 144  

Iedereen die, op om het even welke wijze, het openbaar domein, parken of openbare tuinen heeft 
bevuild, moet ervoor zorgen dat deze onmiddellijk opnieuw worden schoongemaakt. Indien de 
bevuiler dit niet onmiddellijk opruimt, zal de verwijdering gebeuren door de bevoegde diensten en 
worden de kosten teruggevorderd van de bevuiler. 
Voor elke beschadiging van het openbaar domein, parken of openbare tuinen, openbare 
aanplantingen, straatmeubilair en inrichtingen van openbaar nut worden herstellingskosten 
teruggevorderd van de persoon die de schade veroorzaakte. 
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5 STRAFBEPALINGEN EN OPHEFFINGSBEPALINGEN  
 

Artikel 145  

In geval van overtreding van deze verordening kan de politie de overtreder aanmanen om de niet-
reglementaire toestand ongedaan te maken. De politie is bevoegd voor de vaststelling van alle 
overtredingen vervat in dit politiereglement. 
Inbreuken die uitsluitend bestraft worden met een administratieve sanctie, kunnen eveneens 
vastgesteld worden door ambtenaren zoals bepaald in art. 21 van de wet van 24 juni 2013. 

Artikel 146  

§1  Voor zover wetten, decreten, besluiten, algemene of provinciale verordeningen of reglementen 
niet in andere straffen voorzien, kunnen de inbreuken op de bepalingen van deze verordening 
gestraft worden met een administratieve sanctie, overeenkomstig de wet van 24 juni 2013: 
1°  een administratieve geldboete die maximaal 175 of 350 euro bedraagt, naargelang de 

overtreder minderjarig 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  Als alternatieve maatregel voor de administratieve geldboete, zoals bedoeld in § 1, 1°, kan lokale 
bemiddeling worden opgelegd, 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. 

 

Artikel 147  

De opgelegde administratieve geldboete kan niet hoger zijn dan het wettelijke voorziene maximum 
van 350 euro. Minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op het tijdstip van de feiten 
kunnen gestraft worden met een administratieve geldboete van maximum 175 euro. 
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 dit reglement 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 vierentwintig maanden voorafgaand aan de nieuwe vaststelling van de inbreuk. 
Deze boete wordt opgelegd door de sanctionerende ambtenaar. 

Artikel 148  

Wanneer een overtreding van deze gemeentelijke politieverordening 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. 
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. 
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Artikel 149  

Onderhavige verordening zal worden bekendgemaakt overeenkomstig art. 186 en 187 van het 
Gemeentedecreet en de wet van 24 juni 2013, meer specifiek art. 15 met betrekking tot minderjarigen. 

Artikel 150  

Een afschrift van deze verordening zal conform art. 119 NGW worden toegezonden aan de deputatie 
van de provincieraad, aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan de griffie van de 
politierechtbank.  

Artikel 151  

Alle eerdere politieverordeningen betreffende de materies geregeld in onderhavige verordening 
worden opgeheven. 

Artikel 152  

Huidige verordening treedt in werking op 1 januari 2014. 
 
 
 

 

 


