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Beste inwoner,

Vanaf 1 april 2021 is dit nieuwe GAS-reglement van toepassing in de politiezone Sint-Truiden - Gingelom -  

Nieuwerkerken. Dit reglement staat boordevol nuttige tips en goede afspraken, die nodig zijn om de 
openbare rust, orde, veiligheid, netheid en gezondheid te organiseren en te garanderen. Het vorige 
GAS-reglement dateerde al van 2014 en werd aangepast, zodat het beter aansluit bij de huidige tijds-
geest. 

De nadruk blijft liggen op sensibilisering van de bevolking. Toch zal er tegen ongepast gedrag opge-
treden worden. Dat kan gebeuren met een GAS-boete, maar ook bemiddeling als alternatief voor de 
geldboete blijft een heel belangrijke plaats innemen. 

Dit GAS-reglement sluit aan bij de huidige tijdsgeest en de daarbij horende nieuwe fenomenen. Zo is 
er een verbod op lachgas als roesmiddel en een algemeen verbod op vuurwerk. Daarnaast krijgt het 
GAS-reglement een volledig nieuw hoofdstuk. Hierin zijn een aantal vormen van ‘kleine’ criminaliteit 

opgenomen. Omdat ze een grote impact kunnen hebben, willen de stad Sint-Truiden en de gemeen-
ten Gingelom en Nieuwerkerken de straffeloosheid ervan tegengaan. Het gaat hier onder andere over 
nachtlawaai, beledigingen, vandalisme en graffiti.

Het aangepaste GAS-reglement vormt het sluitstuk in een visie op veiligheid en leefbaarheid. We willen 
het samenleven voor iedereen zo aangenaam mogelijk maken en overlast tot een minimum beperken. 

Samen GASvrij voor elkaar!

Veerle Heeren
burgemeester Sint-Truiden
voorzitter politiecollege 
en politieraad

Patrick Lismont
burgemeester 
Gingelom

Dries Deferm
burgemeester 
Nieuwerkerken

Steve Provost
Hoofdcommissaris 
van politie 
korpschef
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Dit reglement geldt vanaf 1 april 2021 voor on-
bepaalde duur met behoud van de toepassing 
van enige andere wetgeving en vervangt vol- 
ledig het politiereglement betreffende de open-
bare rust, de openbare veiligheid, de openbare 
gezondheid en de openbare overlast van 2014.

Dit reglement is van toepassing op het grond- 
gebied van Sint-Truiden, Gingelom, Nieuwer-
kerken en is geldig op iedereen die zich op dit 
grondgebied bevindt, ongeacht haar/zijn woon-
plaats of nationaliteit.

De gemeentelijke administratieve sancties (GAS)
kunnen opgelegd worden aan alle personen van-
af 16 jaar.

In principe kan er bij overtreding van één of 
meerdere artikels van dit politiereglement een 
GAS-pv worden opgesteld. 

De bevoegde GAS-vaststeller kan steeds, bij een 
overtreding, een mondelinge of een schriftelijke 
waarschuwing geven. Wanneer geen aandacht 
gegeven wordt aan deze waarschuwing, kan er  
alsnog een GAS-pv opgemaakt worden. 

Het proces-verbaal wordt overgemaakt aan de 
sanctionerende ambtenaar en deze zal hier een 
passend gevolg aan geven. Wanneer er bijvoor-
beeld niet genoeg bewijzen aanwezig zijn, kan 
deze beslissen om er geen gevolg aan te geven. 

Bij minderjarigen moet er verplicht een bemid-
delingsvoorstel  gedaan worden. Voor meerder- 
jarigen is het volgen van een bemiddelingsproce-
dure facultatief. De bemiddeling heeft tot doel de 
aangebrachte schade te herstellen of het conflict 
te doen bedaren. Er wordt getracht een commu-
nicatieproces tussen overtreder en slachtoffer tot 
stand te brengen waarbij ze samen naar een op-
lossing zoeken.

De verschillende gemeentelijke administratieve 
sancties zijn terug te vinden in deel 8, strafbepalin-
gen. De schematische voorstelling van de GAS-pro-
cedure kan in de bijlage terug gevonden worden. 

1.1  Toepassingsgebied

   Deel 1  Algemene bepalingen

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder openbare ruimte of openbaar  
domein (openlucht):
• de openbare weg met inbegrip van de bermen, voetpaden, rijbaan, fietspaden, aardewegen 

en paden;
• de groene ruimten, te weten de openbare plantsoenen, wandelplaatsen, parken, tuinen,  

pleinen, speelterreinen en alle delen van de openbare ruimte langs de openbare weg;
• alle andere plaatsen bestemd voor het gebruik van allen.
De openbare weg is dat gedeelte van het gemeentelijke grondgebied dat bestemd is voor het 
verkeer van personen of voertuigen en dat voor iedereen toegankelijk is. De berm is de ruimte of 
het gedeelte van de weg dat niet in de rijweg begrepen is. Onder voetpad verstaat men de door-
gaans ten opzichte van de rijweg verhoogde of gelijkgrondse berm, die langs de rooilijn gelegen 
is en voor voetgangers bestemd is.  

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder voor het publiek toegankelijke in-
richtingen: inrichtingen waar het publiek, eventueel tegen betaling en/of met een uitnodiging, 
toegang heeft.

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder overdag: overdag is het tijdstip 
gedefinieerd zoals in onderstaande tabel. Deze tijdstippen gelden voor alle bepalingen van dit  
politiereglement, waar het begrip ‘overdag’ vermeld wordt. Het kan dat voor bepaalde (hinder-
lijke) activiteiten een uitzondering wordt opgelegd, maar dan moet dit wel expliciet vermeld 
worden in het desbetreffende artikel.

Seizoen  Datum     Wettelijk tijdstip    
Lente   21 maart t/m 20 juni   8.00 u - 20.00 u 

Zomer   21 juni t/m 20 september   6.00 u - 22.00 u

Herfst  21 september t/m 20 december  8.00 u - 20.00 u

Winter   21 december t/m 20 maart   8.00 u - 18.00 u

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder recipiënt: een voorwerp om iets in 
op te bergen.

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder manifestatie: een georganiseerde 
samenkomst op een openbare plaats of op het openbaar domein.

1.2  Begrippen
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Deel 2
Politiezone Sint-Truiden - Gingelom -
Nieuwerkerken

Openbare
rust

2.1  Geluidsoverlast

het gevolg is van een door het gemeente-
bestuur vergunde manifestatie of evene-
ment, voor zover de in de vergunning op-
gelegde voorwaarden worden nageleefd;

afkomstig is van spelende kinderen en/of 
jongeren;

het gevolg is van veldwerkzaamheden in 
het kader van land- en tuinbouwactivitei-
ten 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;
• er redenen zijn waarom die bezigheid 

niet evengoed overdag kan uitgevoerd 
worden.

 
2.1.2 Laden en lossen
Artikel 3
Voor het dragen, laden en/of lossen van materia-
len, toestellen of gelijk welke voorwerpen, zoals 
platen, staven, dozen, vaten of metalen recipiën-
ten of andere voorwerpen in het kader van han-
delsactiviteiten, gelden de volgende principes: 

deze voorwerpen moeten gedragen en niet 
gesleept worden, op de grond geplaatst en 
niet geworpen worden;

als deze voorwerpen door hun afmetin-
gen of hun gewicht niet gedragen kunnen 
worden, moeten ze uitgerust zijn met een 
voorziening waardoor ze geluidsarm ver-
plaatst kunnen worden; 

Artikel 1 
Het is niet toegelaten de rust van de inwoners 
in het gedrang te brengen door het  produceren 
van geluid en dit zonder reden of zonder nood-
zaak en dat toe te schrijven is aan een gebrek 
aan voorzichtigheid en voorzorgen. 

2.1.1  Niet-hinderlijk geluid
Artikel 2 
Het geluid wordt als niet-hinderlijk beschouwd 
en kan geen aanleiding geven tot een gerecht-
vaardigde klacht, wanneer het geluid:

het gevolg is van werkzaamheden aan 
privé-eigendommen of voor het aanleg-
gen van openbare nutsvoorzieningen, 
uitgevoerd met toelating van de daartoe 
bevoegde overheid of in opdracht van die 
overheid;

het gevolg is van werkzaamheden aan 
privé-eigendommen, waarvoor door de 
bevoegde overheid een vergunning werd 
verleend, of het gevolg is van verbeterings-, 
verbouwings- en/of onderhoudswerk- 
zaamheden aan private eigendommen 
die zonder vergunning kunnen worden 
uitgevoerd, en waarbij de nodige voorzor-
gen worden getroffen om overdreven of 
niet-noodzakelijk lawaai te vermijden;

het gevolg is van werkzaamheden of 
handelingen die bij hoogdringendheid 
of zonder verder uitstel moeten worden 
uitgevoerd ter bescherming van perso-
nen of eigendommen, of ter voorkoming 
van noodsituaties of om de gevolgen van 
noodsituaties te beperken;
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   Deel 2  Openbare rust

2.1  Geluidsoverlast

2.1.3 Verhuizingen
Artikel 4 
Verhuizen kan enkel overdag gebeuren, behalve 
met een voorafgaande schriftelijke toelating van 
de burgemeester.

2.1.4 Geluid in openbare ruimten
Artikel 5
Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van 
de burgemeester is het volgende verboden in 
de openbare ruimte: vocale, instrumentale of 
muzikale audities, het gebruik van luidsprekers, 
versterkers of andere apparaten of toestellen die 
geluidsgolven voortbrengen en die de geluids- 
norm overtreffen. Deze geluidsnorm bedraagt  
45 dB(A) gemeten in de omringende woningen 
en 85 dB(A) voor de zaak.

2.1.5 Voertuigen
2.1.5.1 Muziek in voertuigen
Artikel 6
Het is verboden elektronisch versterkte muziek 
in voertuigen te produceren, die hoorbaar is bui-
ten het voertuig. Overtreding van deze bepaling 
wordt verondersteld door de bestuurder te zijn 
begaan. 

2.1.5.2 Stilstaande voertuigen
Artikel 7
Het is verboden voertuigen of toebehoren bij 
het voertuig (o.a. koelinstallaties) draaiend te 
houden terwijl het voertuig stilstaat, waarbij 
op deze manier de rust van anderen verstoord 
wordt, tenzij daartoe noodzaak is en indien de 
nodige voorzorgen genomen zijn, overeenkom-
stig de bepalingen van het verkeersreglement. 

2.1.7 Grasmaaiers, kettingzagen en 
dergelijke
Artikel 11
Het gebruik van werktuigen met elektrische of 
ontploffingsmotoren zoals grasmaaiers, ketting- 
zagen en dergelijke is elke dag van de week, 
maar enkel overdag, toegelaten.

2.1.8 Vogelschrikkanonnen
Artikel 12
Het gebruik van al dan niet automatische vogel- 
schrikkanonnen of gelijksoortige toestellen,  
zoals luchtdrukkanonnen al dan niet elektro-
nisch versterkt, voor het verjagen van vogels bij 
het beschermen van de akkerbouw, tuinbouw 
en fruitteelt, moet gemeld worden aan de bur-
gemeester. Deze melding moet gedaan worden 
door middel van het versturen van een aanvraag-
formulier per brief of per e-mail aan de bevoegde 
dienst.

Artikel 13
Het gebruik van de toestellen bedoeld in artikel 
12 wordt overdag toegestaan. Er moet een tus-
senpoos van minstens 5 minuten tussen de ont-
ploffingen zijn. Het geluid veroorzaakt door deze 
toestellen mag niet hoger liggen dan 45 dB (A) 
gemeten in de woningen.

Artikel 14 
De toestellen bedoeld in artikel 12 mogen enkel 
opgesteld worden op een afstand van meer dan 
200 meter van enig bewoond huis en meer dan 
100 meter van het openbaar domein uitgezon-
derd de ruilverkavelingswegen. De opening van 
het kanon moet steeds in de meest gunstige 
richting geplaatst worden ten opzichte van hin-
dergevoelige plaatsen of gebieden.

2.1.5.3 Voertuigen met luidsprekers
Artikel 8
Voertuigen met luidsprekers, bestemd om 
reclame, promotie of publiciteit te maken,  
mogen enkel gebruikt worden mits voorafgaan-
de toestemming van de burgemeester. Deze 
toestemming kan slechts gegeven worden voor 
activiteiten die overdag plaatsvinden. Het voort-
gebrachte geluidsniveau mag daarenboven niet 
hoger liggen dan 85 dB(A) en niet hoger dan 45 
dB(A), gemeten in de woningen. 

2.1.5.4 Alarmsystemen in voertuigen
Artikel 9
De eigenaar van een voertuig waarvan het alarm 
afgaat, moet het alarm zo snel mogelijk uitscha-
kelen, wanneer het alarm zonder noodzaak ge-
activeerd werd. 

2.1.6 Geluidsverwekkende middelen
Artikel 10
Het aanwenden van fluiten, sirenen, bellen, klok-
ken, muziek en alle andere geluidsverwekkende 
middelen van welke aard ook, met het doel de 
aandacht te trekken op de verkoop of de pro-
motie van een product of een koopwaar of het 
verlenen van een dienst mogen enkel gebruikt 
worden mits voorafgaande toestemming van 
de burgemeester. Deze toestemming kan slechts 
gegeven worden voor activiteiten die overdag 
plaatsvinden.
Het voortgebrachte geluidsniveau mag daar-
enboven niet hoger liggen dan 85 dB(A) en niet 
hoger dan 45 dB(A), gemeten in de woningen. 
Het geluid moet afgezet worden als het voertuig 
stilstaat.
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2.3  Lichtoverlast

2.4  Openbare ruimtes 
en ordeverstoring

2.5  Begraafplaatsen

   Deel 2  Openbare rust

2.1  Geluidsoverlast 2.2  Geur- en rookoverlast

2.1.9 Hagelkanonnen  
(of schokgolfgeneratoren)
Artikel 15
Het gebruik van hagelkanonnen is enkel toege-
staan mits naleving van de wetgeving op mili-
eu- en ruimtelijke ordening. De hagelkanonnen 
mogen enkel opgesteld worden op een afstand 
van meer dan 500 meter van enig bewoond huis 
en van het openbare domein, met uitzondering 
van ruilverkavelingswegen.

2.1.10 Toestellen voor recreatief  
gebruik
Artikel 16
Het is verboden experimenteertuigen en met 
ontploffingsmotoren aangedreven speeltuigen 
te gebruiken om er evenementen mee te houden 
of te organiseren in openlucht, op minder dan 
100 meter van woonwijken of woonkernen of 
enig bewoond huis, zonder voorafgaande schrif-
telijke toelating van de burgemeester. 
Deze bepaling geldt niet voor de erkende terrei-
nen waarop afzonderlijke reglementen van toe-
passing zijn.

Artikel 20
Het is verboden zich op een voor anderen hin-
derlijke wijze op te houden in of op een voor het 
publiek toegankelijke ruimte, waaronder een 
portaal, foyer, wachtlokaal voor een openbaar 
vervoermiddel, parkeergarage, rijwielstalling en 
dit te gebruiken voor een ander doel dan waar-
voor de ruimte bestemd is. 

Artikel 21
Zij die bestuurlijk opgesloten worden in een po-
litiecel, op grond van artikel 31.2°, 3° en 4° van de 
wet op het politieambt of op grond van artikel 
9 ter van de drugwet van 24 februari 1921 met 
betrekking tot ordeverstoring op het openbaar 
domein of in publiek toegankelijke gebouwen
en plaatsen, worden gesanctioneerd met een 
gemeentelijke administratieve  
sanctie.

Artikel 22
Het is verboden zich op de begraafplaatsen te 
bevinden buiten de openingsuren. 

Artikel 23
Het is verboden op de begraafplaatsen:

de muren, de omheining, de hekken of het 
traliewerk te beklimmen;

de grasperken, bomen, struiken of beplan-
tingen en aanhorigheden te betreden of te 
bevuilen;

voorwerpen onrechtmatig te verplaatsen;

Artikel 17
Het is verboden materiaal of substanties te ver-
branden, zowel in openlucht als binnenshuis in 
stookinstallaties of kachels en hierbij geurover-
last of overlast door rookvorming te veroorzaken. 
Uitgezonderd de verbranding om vorstschade in 
de landbouw te voorkomen en de verbranding 
van (snoei)afval besmet met bacterievuur. Om 
in aanmerking te komen voor deze laatste uit-
zondering is een voorafgaande schriftelijke toe-
stemming van de burgemeester vereist.

De politieambtenaren, agenten van politie en 
gemachtigd ambtenaren kunnen de nodige 
maatregelen nemen om het vuur te doven en de 
geur- en/of rookhinder te doen stoppen op kos-
ten en risico van de overtreder.

Artikel 18
Het is verboden het privédomein van een lichtin- 
stallatie te voorzien wanneer die installatie recht-
streeks binnen schijnt in woongelegenheden of 
het verkeer op de openbare weg kan verblinden.

Artikel 19
Zonder voorafgaande schriftelijke toelating van 
de burgemeester is het verboden lasers en licht-
stralen te gebruiken bij evenementen of mani-
festaties op het openbaar domein en op publiek 
toegankelijke plaatsen.
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2.5  Begraafplaatsen

Deel 3

2.6  Taxiondernemingen

Politiezone Sint-Truiden - Gingelom -
Nieuwerkerken

Openbare
overlast

TAXI

de plaats, bestemd voor het uitstrooien van 
de as van de gecremeerde overledenen, zon-
der toelating te betreden;

de gedenktekens, zinnebeelden, hulde- en 
versieringsvoorwerpen, afsluitingen en/of 
om het even welk voorwerp op de graven te 
bevuilen;

met voertuigen binnen te rijden zonder de 
toelating van de verantwoordelijke van de 
begraafplaatsen. Dit verbod geldt niet voor 
hulpdiensten, de begrafenisondernemer of 
voor voertuigen bestemd voor het vervoer 
van personen met een handicap;

gelijk welke daad te stellen, een houding aan 
te nemen of manifestatie op touw te zetten 
die de orde en de rust op de begraafplaats en 
de eerbied voor de doden verstoren;

alcoholhoudende dranken te consumeren.

Artikel 24
Het gedrag op de standplaatsen, mag niet van 
die aard zijn dat het de rust van de omwonenden 
verstoort of de veiligheid van de voorbijgangers 
in het gedrang brengt.
Onderstaande gedragingen op de standplaatsen 
zijn niet toegelaten:

het onbemand achterlaten van een voertuig 
op een standplaats;

het laten draaien van de motor zonder reden;

het maken van lawaai en het voeren van 
discussies tussen chauffeurs op de stand-
plaatsen, die duidelijk hoorbaar zijn voor de 
omwonenden.
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3.3.  Prostitutie3.1  Hinderlijk gedrag 3.2  Verbod op 
alcoholconsumptie 

Artikel 28
Het is verboden om alcoholhoudende dranken 
(gedistilleerde of gegiste dranken al dan niet in 
gemixte vorm) te gebruiken op en in een perime-
ter van 50 meter rond: de Tiensevest, Kazernevest, 
Tichelrijvest en Hoge Veser; het stadspark; de 
buitenruimte van het sportcomplex Sint-Pieter  
en van de Tochtgenoot, begrensd door de Olym-
pialaan, Naamsesteenweg en Trudobron; het 
stationsgebouw, het parkeerterrein, de perrons, 
de tunnel, het parkeerterrein aan de kant Nieuw 
Sint-Truiden en het openbaar domein in de om-
geving van dit parkeerterrein begrensd door de 
Gorsemweg, de Fabriekstraat en de Boomgaar-
denstraat. Het bezit van geopende recipiënten 
die alcoholhoudende dranken bevatten wordt 
gelijkgesteld met het gebruik beoogd in dit ar-
tikel. Deze plaatsen kunnen ter ondersteuning 
van dit verbod een aanduiding krijgen via een 
pictogram. 

Artikel 29
Een uitzondering op artikel 28 kan door de bur-
gemeester toegestaan worden aan de organi-
satoren van activiteiten waarbij de inname van 
een afgebakende zone van de openbare weg of 
openbaar domein voorafgaand werd toegestaan 
door het college van burgemeester en schepe-
nen. De uitzondering heeft enkel uitwerking bin-
nen de toegestane afbakening van de openbare 
weg of openbaar domein en voor de toegestane 
periode. De schriftelijke aanvraag tot uitzonde-
ring dient minstens één maand voorafgaand aan 
de activiteit, ingediend te worden door de orga-
nisator bij de burgemeester.

3.1.1 Urineren en goed fatsoen 
Artikel 25
Het is verboden te urineren of haar/zijn behoef-
te te doen op het openbaar domein of op het 
voor het publiek toegankelijk privaat domein, 
tenzij op plaatsen of accommodaties die speciaal 
voor het urineren zijn ingericht. Die plaatsen en 
accommodaties moeten volgens de regels van 
goed fatsoen gebruikt worden.

3.1.2 Bedelen
Artikel 26
Het is verboden zowel in de openbare ruimte als 
in elke voor het publiek toegankelijke plaats en 
met name in de commerciële centra en straten, op 
een opdringerige, hinderlijke of agressieve manier 
te bedelen. Hiermee wordt onder andere bedoeld:

het hinderen of belemmeren van de vlotte 
doorgang van het voetgangers- en andere 
verkeer;

het aanklampen van voorbijgangers om  
een aalmoes te bekomen.

Het is eveneens verboden aan de deuren te bel-
len of te kloppen met het doel een aalmoes te 
bekomen.

3.1.3 Waarzeggers, helderzienden en 
soortgelijken
Artikel 27
Het is verboden om op het openbaar domein 
diensten aan te bieden van waarzeggen, van 
voorspellen of van het uitleggen van dromen. 

Artikel 30
Het college van burgemeester en schepenen be-
paalt het aantal panden bestemd voor prostitu-
tie alsook de locaties ervan op het grondgebied 
van de gemeente. 

Artikel 31
Bij het zich vertonen aan de voorbijgangers moe-
ten de diensters minstens een slip en een bustier 
dragen (geen string of tanga). Dit kledingstuk 
mag bovendien niet vervaardigd zijn uit een 
transparante en/of uit (nylon-)koord vervaardig-
de stof. Dit verbod is eveneens van toepassing op 
eender welke personen die in een drankinstel-
ling, café, bar en/of tapgelegenheid, de klanten 
bedienen, zingen of dansen.

Artikel 32
Personen die zich in de openbare ruimte bevin-
den mogen door woorden, gebaren of tekens 
niet kenbaar maken dat zij tegen betaling seksu-
ele handelingen aanbieden. 

Artikel 33
Het is verboden om gebruik te maken of hiertoe 
aanstalten te maken van seksuele handelingen 
met een ander tegen betaling, die in de openbare  
ruimte worden aangeboden. Dit houdt onder 
meer het verbod in handelingen te verrichten 
met het oog op zoeken van een prostituee, zoals: 

een prostituee oppikken, al dan 
niet met een vervoermiddel;

ingaan op tekens van één of 
meerdere prostituees, met hen 
gesprekken voeren en/of 
betaalmiddelen aanbieden;

   Deel 3  Openbare overlast
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Deel 4
Politiezone Sint-Truiden - Gingelom -
Nieuwerkerken

Openbare
veiligheid

3.4.  Plaatsverbod

3.3.  Prostitutie

herhaaldelijk rondrijden in dezelfde straten  
met een voertuig (rondrijgedrag) en onder-
tussen: 
• nadrukkelijk aandacht trekken van voet-

gangers, al dan niet prostituees, door 
tekens, gebaren en geluiden te maken;

• vertragen en stoppen om een gesprek 
te voeren met voetgangers, al dan niet 
prostituees; 

• herhaaldelijk stoppen en vertrekken 
zonder geldige reden;

• abnormaal traag rijden zonder geldige 
reden.

Artikel 34
Elke zichtbare vorm van publiciteit om een huis 
van ontucht of prostitutie kenbaar te maken, is 
verboden in de openbare ruimte.

Artikel 35
In de onmiddellijke omgeving van scholen, ge-
bouwen van de eredienst en van typische woon-
buurten of hiervoor bestemde gebieden is het 
verboden, zelfs op bedekte wijze, huizen, kamers 
of welke inrichting ook ter beschikking te hou-
den voor ontucht of prostitutie.

Artikel 36
het is verboden om huizen, kamers of wel-
ke inrichting of gedeelte ervan in welke 
juridische vorm ook aan één of meer per-
sonen ter beschikking te stellen of te laten 
gebruiken, als die personen één van de 
hiervoor beschreven bepalingen van deze 
afdeling overtreden;

de overtreder moet 30 dagen na een ver-
wittiging door de burgemeester kunnen 
aantonen dat hij alle bestaande middelen 
heeft ingezet om de ter beschikkingstel-
ling of het gebruik op welke manier dan 
ook te beëindigen.

Artikel 37
De niet-naleving van een plaatsverbod, opge-
legd door de burgemeester, zoals bepaald in 
artikel 134sexies van de nieuwe gemeentewet, 
kan worden bestraft met een administratieve 
geldboete.  
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4.2  Sportwedstrijden 
en spelen

   Deel 4  Openbare veiligheid

4.1  Evenementen en activiteiten op het openbaar  
domein en op publiek toegankelijke plaatsen

4.3  Carnavalsviering

Artikel 38
De aanvraag tot de vergunning voor de orga-
nisatie van een evenement, activiteit of auto-
karavaan hangt af van het type evenement. De 
aanvraag moet bij het college van burgemeester 
en schepenen ingediend worden. Het college van 
burgemeester en schepenen zal hieromtrent een 
beslissing nemen.

Artikel 39
Het is verboden voorwerpen in het bezit te heb-
ben die het verloop van het evenement en/of 
activiteit kunnen verstoren, de veiligheid van de 
deelnemers in het gedrang kunnen brengen of 
de openbare orde kunnen verstoren.

Artikel 40
Het is verboden op gelijk welke wijze ieder con-
cert, spektakel, evenement, sportieve bijeen-
komst of gelijk welke bijeenkomst die door de 
gemeentelijke overheid toegelaten is, te versto-
ren.

Artikel 41
Zonder een voorafgaande schriftelijke toelating 
van het college van burgemeester en schepenen 
is het organiseren van manifestaties, evenemen-
ten en activiteiten op het openbaar domein en 
vergaderingen in openlucht verboden. 

Artikel 42
De organisator moet de nodige maatregelen 
treffen zodat er geen schade berokkend wordt 
aan personen en/of goederen en dat de veilig-
heid niet in het gedrang komt.

Artikel 43
Iedereen die zich bevindt op het openbaar of pri-
védomein of in een voor het publiek toeganke-
lijke plaats, waar een vergunde activiteit plaats-
vindt, moet zich onmiddellijk schikken naar de 
verzoeken, richtlijnen of bevelen van de door de 
organisator aangestelde personen of van politie-
ambtenaren, agenten van politie of gemachtig-
de ambtenaren. 

Artikel 44
De plaatsen die voor welbepaalde spelen of 
sporten voorbehouden zijn, mogen niet gebruikt 
worden voor andere spelen of sporten of voor 
andere doeleinden, tenzij met voorafgaande 
schriftelijke toelating van het college van burge-
meester en schepenen.
 
Artikel 45
Het is verboden om vóór, tijdens en/of na een 
sportwedstrijd voorwerpen op het speelveld of 
de zone die het sportveld omringt, te gooien en/
of af te schieten en/of te leggen en/of achter te 
laten;

Artikel 46
Het is verboden om op het openbaar domein 
gemaskerd carnaval te organiseren zonder een 
voorafgaande schriftelijke toelating van de bur-
gemeester. Deze aanvraag moet tijdig ingediend 
worden bij de burgemeester.

Artikel 47
Het is alle deelnemers van de activiteit, zoals ver-
meld in artikel 46, verboden:

iemand te beledigen, te plagen, een ge-
schrift of drukwerk uit te delen zonder 
naam van de schrijver, de uitgever of de 
drukker;

in gebouwen binnen te treden zonder toe-
lating van de bewoners of de uitbater;

wapens, op wapens gelijkende voorwer-
pen, behalve deze die duidelijk als nepwa-
pens kunnen geïdentificeerd worden of 
stokken of voorwerpen te dragen die een 
gevaar kunnen vormen voor de openbare 
veiligheid;

lokalen te betreden waarin aan openbare 
dienstverlening gedaan wordt.

Artikel 48
Het is verboden maskers en vermommingen te 
dragen die de openbare orde of de goede zeden 
zouden kunnen storen en/of de openbare bedie-
naars kunnen beledigen.

Artikel 49
Het is verboden:

met vuurpijlen, poffers of andere ontplof-
bare voorwerpen die personen of dieren 
kunnen hinderen of doen schrikken,  te 
gooien;

computerconfetti, spuitbussen met schuim 
en/of kleurstoffen, spuitbussen met haar-
lak, schoensmeer en/of enig ander middel 
dat verwondingen en/of schade kan ver-
oorzaken aan personen en/of goederen, 
op de openbare weg of in de openbare 
inrichtingen te gebruiken of te bezitten. 
Met computerconfetti wordt bedoeld de 
confetti vervaardigd uit afval van compu-
terpapier. 
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4.4  Inrichtingen die 
voor het publiek  
toegankelijk zijn 

4.5  Gebruik van recreatie- 
terreinen, natuurgebieden 
en parken

   Deel 4  Openbare veiligheid

4.6  Vlotte doorgang

Artikel 50
Het is verboden om inrichtingen waar elektro-
nisch versterkte muziek wordt gespeeld te ope-
nen zonder een preventieve geluidsmeting te 
laten doen en te beschikken over een wettelijk 
attest van de brandweer.

Artikel 51
Een officier van bestuurlijke politie kan, tot de 
eerstvolgende ochtendopening, een voor het 
publiek toegankelijke inrichting sluiten, wan-
neer de uitbating de openbare rust verstoort. De 
uitbater of haar/zijn zaakwaarnemer, die aan dit 
sluitingsbevel geen gevolg geeft, wordt bestraft 
met een gemeentelijk administratieve sanctie.

Artikel 52
Bezoekers van inrichtingen die voor het publiek 
toegankelijk zijn, dienen zich te gedragen naar 
de voorschriften van het huishoudelijk regle-
ment van de uitbater of organisator, voor zover 
dit aan alle toegangen op een duidelijk zichtba-
re manier uitgehangen wordt en voor zover de 
inhoud ervan niet in strijd is met de geldende 
wetgeving. 

Artikel 53
De verkoop van alcoholische dranken via auto-
maten, opgesteld op het openbaar domein of in-
richtingen die voor het publiek toegankelijk zijn 
en die niet onder permanent toezicht van een 
natuurlijk persoon staan, wordt verboden.

Artikel 54
Het is verboden op recreatieterreinen, in natuur- 
gebieden en in parken:

spelende kinderen lastig te vallen of het 
spelen te beletten;

de zandbakken bedoeld om in te spelen on-
eigenlijk te gebruiken, bijvoorbeeld het ge-
bruik als speelplek voor honden en katten. 

Afwijkende bepalingen in het huishoudelijk 
reglement van openbare recreatieterreinen  
en parken blijven van toepassing.

Artikel 55
Het is verboden te kamperen, tenten op te slaan 
op openbare recreatieterreinen, in natuurgebie-
den en in parken, zonder voorafgaande schrifte-
lijke toelating van het college van burgemeester 
en schepenen.

Artikel 56
Het is verboden de speeltoestellen oneigenlijk te 
gebruiken of te bevuilen. 

Artikel 57
Meegebrachte materialen moeten functioneel 
zijn voor het spel en respectvol worden benut 
met het oog op de veiligheid. Deze materialen 
moeten terug meegenomen worden. 

Artikel 58
Het gebruik van skateboards is enkel toegelaten 
op voorwaarde dat de veiligheid van de voetgan-
gers en de vlotte doorgang niet in het gedrang 
worden gebracht.

Artikel 59
Het is verboden om de skatetoestellen en de  
skateterreinen te bevuilen. 

Artikel 60
Het is verboden om andere attributen dan 
deze aanwezig op het skateterrein te 
gebruiken om te skaten.

Artikel 61
Het is verboden met bromfietsen of andere voer-
tuigen, buiten die waarvoor het is voorzien, op de 
skatetoestellen te rijden. 

Artikel 62
Het is verboden de openbare veiligheid in het 
gedrang te brengen door bouwvalligheid, gebrek 
aan herstelling of onderhoud van huizen en/of 
gebouwen. 

Het is tevens verboden de openbare veiligheid in 
het gedrang te brengen door een belemmering, 
uitgraving of enig ander werk op of nabij open-
bare straten, wegen, pleinen of banen. 

Beiden mogen enkel mits de voorgeschreven of 
gebruikelijke voorzorgsmaatregelen genomen 
worden of waarschuwingstekens in acht geno-
men worden of aangebracht worden.
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   Deel 4  Openbare veiligheid

4.8  Bedrieglijke 
oproepen

4.10  Dieren

4.9  Betreden
privé-domein

4.7  Geluidssignalen

Artikel 63
Het is verboden de geluidssignalen van de brand-
weer, de politiediensten en andere hulpdiensten 
na te bootsen.

Artikel 64
Iedere bedrieglijke hulpoproep of ieder bedrieg-
lijk gebruik van een praatpaal of signalisatie-
toestel dat bestemd is om de veiligheid van de  
gebruikers te verzekeren, is verboden.

Artikel 65
De eigenaar, huurder of beheerder van onbe-
woonde of niet gebruikte gebouwen moet ge-
paste maatregelen nemen om de toegang tot 
die gebouwen te verhinderen.

Artikel 66
Het is verboden, zonder daartoe gerechtigd te 
zijn andermans grond te betreden of dieren er-
over te laten lopen, in het bijzonder indien de 
grond is gereedgemaakt of bezaaid of indien die 
bezet is met gewassen.

Artikel 67
Honden zijn enkel toegelaten op domeinen voor 
recreatie, speelterreinen, sportvelden en -hallen, 
begraafplaatsen en skateterreinen, mits ze aan 
de leiband gehouden worden en op de wandel-
paden blijven. Honden zijn niet toegelaten op 
publiek toegankelijke plaatsen waar dit verbod 
duidelijk vermeld wordt.
Deze bepaling geldt niet voor blinden, personen 
met een handicap met een geleidehond en politie- 
ambtenaren met politiehonden.

 Artikel 68
Het is verboden zonder voorafgaande schrifte-
lijke toestemming van het college van burge-
meester en schepenen om op locaties met een 
openbaar karakter in gevangenschap gehouden 
roofvogels en uilen tentoon te stellen of om deze 
dieren op welke wijze dan ook te betrekken bij 
publieke evenementen. Dit verbod is niet van 
toepassing op vrijlatingen van wilde roofvogels 
of uilen na revalidatie door de erkende Vogelcen-
tra voor Vogels en Wilde dieren (VOC’s).

4.10.1 Loslopende dieren
Artikel 69
Het is verboden dieren op een privédomein te  
laten lopen, zonder toelating van de eigenaar 
van dat privéterrein. 

Artikel 70
Het is verboden dieren op het openbaar domein 
te laten lopen zonder de nodige voorzorgsmaat-
regelen te treffen. De dieren mogen geen gevaar 
of overlast vormen voor de verkeersveiligheid, 
het gemak van doorgang en de openbare veilig-
heid in het algemeen. 

Artikel 71
Op het openbaar domein moeten honden aan de 
leiband gehouden worden. Deze regel is niet van 
toepassing voor het beoefenen van de jacht, voor 
het begeleiden van een kudde en op afgesloten 
privéterreinen.

4.10.2 Ontsnapte dieren
Artikel 72
De eigenaars of begeleiders van dieren zijn  
ertoe gehouden alle maatregelen te nemen om 
te voorkomen dat die dieren ontsnappen.
De eigenaars of begeleiders van dieren zijn  
verantwoordelijk voor alle schade en overlast 
veroorzaakt door het dier.

Artikel 73
De eigenaars of begeleiders van dieren die in 
weiden grazen zijn gehouden de afsluitingen 
van de weiden waar de dieren grazen, te onder-
houden en alle voorzorgen te nemen die belet-
ten dat dieren uit de weiden ontsnappen.

Artikel 74
De burgemeester kan ontsnapte dieren, op kos-
ten en risico van de eigenaar of de begeleider van 
deze dieren, laten verwijderen en onderbrengen 
in een asiel, in afwachting dat de eigenaar de no-
dige maatregelen heeft genomen om een nieu-
we ontsnapping te voorkomen en dit binnen de 
door de burgemeester gestelde termijn. Indien 
de eigenaar nalaat de nodige maatregelen te  
nemen binnen deze termijn, beslist de burge-
meester over de definitieve bestemming van het 
dier. 
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   Deel 4  Openbare veiligheid

4.10  Dieren

4.11  Vuurwerk 
en dergelijke

4.11.3 Leefomstandigheden
Artikel 75
De eigenaars of begeleiders van dieren zijn ver-
plicht in alle omstandigheden te zorgen dat de 
dieren in behoorlijke omstandigheden gehou-
den worden. De eigenaars of begeleiders van 
dieren zijn verplicht ervoor te zorgen dat de die-
ren zich kunnen beschermen tegen alle weers-
omstandigheden. Stallingen dienen behoorlijk 
ingericht en onderhouden te worden. De dieren 
moeten voldoende bewegingsvrijheid hebben. 
De grootte van het slaaphok moet in verhouding 
zijn tot de fysieke eigenschappen van het dier.

Artikel 76
Het is verboden een hond aan de ketting vast te 
leggen. 
Indien de hond niet binnen in het huis of vrij in 
een afgesloten erf, omheind door een construc-
tie die stevig en hoog genoeg is opdat de hond 
er niet zou kunnen over springen of zich ver-
wonden, gehouden wordt, moet de hond in een 
ren geplaatst worden. De ren moet eveneens 
omheind zijn door een constructie die stevig en 
hoog genoeg is, opdat de hond er niet zou kun-
nen over springen of zich verwonden.

Artikel 77
Het is verboden vee (schapen, geiten, varkens, 
runderen,…) of groot wild te slachten, elders dan 
in het slachthuis, tenzij met een voorafgaande 
schriftelijke toelating van de burgemeester. 

4.10.4 Rondzwervende dieren
Artikel 78
Het is verboden op het openbaar domein eender 
welk voedsel voor zwervende dieren achter te 
laten, te deponeren of te werpen, met uitzonde-
ring van voedsel voor vogels bij vriesweer.

Artikel 79
De eigenaars, huurders of beheerders van on-
roerende goederen zijn verplicht maatregelen te 
treffen om te verhinderen dat verwilderde dui-
ven en katten nesten. Zij/hij is verplicht bevuilde 
gebouwen schoon te maken en te ontsmetten. 

4.10.5 Overlast 
Artikel 80
Eigenaars of begeleiders van dieren worden ge-
acht de nodige voorzorgen te nemen om te voor-
komen dat hun dieren abnormale geluidshinder 
veroorzaken, ongeacht of de dieren op dat ogen-
blik wel of niet onder toezicht staan.

Artikel 81
De eigenaars of begeleiders van honden moeten 
ervoor zorgen dat hun hond(en) het openbaar 
en privédomein niet bevuilen met hun uitwerp-
selen. Op die plaatsen moeten de eigenaars of 
begeleiders steeds in het bezit zijn van een zakje 
of een ander voorwerp om de uitwerpselen van 
hun dier te verwijderen. Uitzondering aan deze 
verplichting wordt gemaakt voor blinden met 
geleidehond of andere personen met een handi-
cap die zelf fysisch niet in staat zijn om de uit-
werpselen te verwijderen. Het voorwerp voor het 
verwijderen van de uitwerpselen moet op het 
eerste verzoek van een politieambtenaar, een 
agent van politie of een gemachtigd ambtenaar 
getoond worden. De eigenaars of begeleiders 
van honden zijn verplicht op openbaar en privé-
domein de uitwerpselen van de hond onmiddel-
lijk te verwijderen. 

Artikel 82
De eigenaars of begeleiders van paarden zijn 
vrijgesteld van de verplichtingen om de paar-
denpoep op te ruimen aangezien deze uitwerp-
selen zeer snel afbreekbaar zijn.

Artikel 83
Bijterige honden moeten een muilband dragen 
op het openbaar domein. Een hond wordt als bij-
terig beschouwd als er in het verleden zich al een 
bijtincident heeft voorgedaan.

Artikel 84
Het is verplicht honden of andere dieren tegen te 
houden, wanneer deze voorbijgangers of andere 
dieren aanvallen of achtervolgen, zelfs wanneer 
er geen schade of hinder uit volgt. 

4.10.6 Vissen
Artikel 85
Het is verboden te vissen in de door de 
lokale overheid uitgebate vijvers of in vijvers 
op openbaar domein zonder visverlof.

Artikel 86
Het is verboden vuurwerk af te steken, voetzoe-
kers te laten ontploffen, carbuurkanonnen af te 
vuren of wensballonnen op te laten.

Artikel 87
In afwijking van artikel 86 kan de burgemeester 
voor uitzonderlijke gebeurtenissen vooraf toe-
stemming verlenen om op een beperkt aantal 
plaatsen en gedurende een beperkte periode 
geluidsarm vuurwerk af te steken. Deze toe-
stemming kan niet verleend worden aan parti-
culieren.
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Artikel 88
Het is verboden op het openbaar domein voer-
tuigen of stukken van deze voertuigen te onder-
houden, te smeren, te herstellen en/of om mo-
toren van stilstaande voertuigen te testen. Een 
voertuig depanneren, vlak nadat een defect zich 
voorgedaan heeft met de bedoeling het voertuig 
in staat te stellen om zijn weg voor te zetten of 
weggesleept te worden, is wel toegelaten. Even-
tuele bevuiling van de openbare ruimte moet 
verwijderd worden.

Artikel 89
Het is verboden om voorwerpen, die schade kun-
nen toebrengen of bevuilen, daarin begrepen 
huishoudelijk afval, weg te werpen, te gooien of 
voort te duwen. 

Artikel 90
Het is verboden huishoudelijk afval te werpen in 
of achter te laten langs de openbare vuilnisbak-
ken of afvalcontainers, kledingcontainers, glas-
bollen of glasbakken.

Artikel 91
Het is verboden in de openbare vuilnisbakken 
ander dan ter plaatse geproduceerd afval te de-
poneren.

Artikel 92
Het is verboden om het even welke afvalstof te 
sluikstorten.

Artikel 93
Het is verboden het openbaar of privédomein 
of de voor het publiek toegankelijke plaatsen te 
bevuilen door het achterlaten van voorwerpen of 
substanties, onder andere flessen, blikjes, siga-
rettenpeuken, kauwgum, papier, vruchtenschil-
len, verpakkingen en andere afvalstoffen.

Artikel 94
Eigenaars of huurders van bewoonde of leeg-
staande gebouwen of gronden dienen de nodige 
maatregelen te nemen om de aanwezigheid van 
ongedierte te voorkomen en in voorkomend ge-
val, te verwijderen.

Artikel 95
Het is verboden om afval te deponeren in een 
recipiënt dat niet bestemd is voor die selectieve 
inzameling.

Artikel 96
Het is verboden op andere dagen, dan die ver-
meld op de kalender van de ophaaldienst, af-
valfracties aan te bieden om ze te laten ophalen, 
tenzij hiervoor een overeenkomst werd afgeslo-
ten met de ophaaldienst.

Artikel 97
Het is verboden afval uit andere gemeenten aan 
te bieden.

5.1  Voertuigen

   Deel 5  Openbare netheid en gezondheid

5.3  Ongedierte

5.2  Afval en 
sluikstorten

5.4 Aanbieden 
van huisvuil

Deel 5
Politiezone Sint-Truiden - Gingelom - 
Nieuwerkerken

Openbare
netheid en 
gezondheid
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   Deel 5  Openbare netheid 
en gezondheid

5.5  Afval op 
evenementen

5.7  Onderhoud van 
bermen en voetpaden

5.6  Netheid rond 
verkoopsinrichtingen

Artikel 98
De verschillende afvalfracties kunnen worden 
aangeboden de dag vóór de ophaling ten vroeg-
ste vanaf 18.00 uur en dienen ter hoogte van het 
eigen perceel op de openbare weg te worden 
geplaatst, tenzij de plaatselijke toestand het niet 
mogelijk maakt.

Artikel 99
De persoon die de afvalfractie heeft buitengezet 
moet de niet-opgehaalde afvalfracties of niet-ge-
ledigde afvalrecipiënten ‘s anderdaags vóór 8.00  
uur binnenhalen.

Artikel 100
De organisator van een evenement moet de no-
dige maatregelen nemen, opdat het afval zich 
niet buiten het terrein, waarop het evenement 
plaatsheeft, kan verspreiden.

Artikel 101
Op het terrein van het evenement moeten vol-
doende inzamelpunten voor het afval aanwezig 
zijn. Deze punten moeten door middel van sym-
bolen aangeduid worden. De inzamelpunten 
moeten bovendien zo geconstrueerd zijn dat het 
afval selectief ingezameld kan worden.

Artikel 102
De organisator van evenementen moet het ter-
rein uiterlijk de dag na het beëindigen van het 
evenement, opgeruimd hebben, zo niet kan het 
bestuur overgaan tot ambtshalve opruiming op 
kosten van de organisator. 

Artikel 103
De uitbaters van voedingswinkels, alsook de 
houders van kramen op foren en markten en de 
verkopers van buiten de inrichting te verbruiken 
eetwaren, moeten het nodige doen opdat hun 
klanten de openbare ruimte rond hun handel 
niet vervuilen. Ze moeten hiervoor degelijke en 
goed bereikbare vuilnisbakken plaatsen. Zij/hij  
moet instaan voor het rein houden van deze vuil-
nisbakken, het ledigen en bergen ervan, alsook 
voor het reinigen van het terrein rond haar/zijn  
inrichting. Indien bovenvermelde personen na-
laten de openbare ruimte rond hun handel te 
reinigen, wordt ambtshalve overgegaan tot de 
reiniging op kosten en risico van de overtreder. 

Artikel 104
Iedere inwoner van de gemeente staat in voor de 
reinheid en het onderhoud van de aangelegde 
bermen  en het voetpad voor haar/zijn eigendom 
of woonst. Alles moet vrijgehouden worden van 
onkruid en vuil. Dit mag niet in de afvoerroosters 
geveegd of geworpen worden. 
Langs de onbewoonde huizen, andere bebouw-
de eigendommen of onbebouwde bouwpercelen 
moeten de eigenaars, huurders of beheerders 
hiervoor instaan. Voor de gebouwen verdeeld in 
verschillende wooneenheden, valt de verplich-
ting ten laste van alle bewoners van het gebouw 
volgens de bepalingen opgenomen in de basis-
akte of het reglement van mede-eigendom. 
Voor openbare inrichtingen valt de verplichting 
ten laste van de beheerder.

Artikel 105
Het is verboden vuil voor of op andermans  
eigendom te verzamelen. 

Artikel 106
Iedere inwoner van de gemeente moet het voet-
pad sneeuw- en ijsvrij houden. De sneeuw of 
het ijs moet op de uiterste rand van het voetpad 
gelegd worden zodat er voor de voetgangers  
voldoende ruimte overblijft en dat de gladheid 
vermeden wordt. Er moeten tevens voldoende 
openingen zijn voor het afvloeien van het dooi-
water. Tevens dienen de brandkranen en riool-
deksels vrij te blijven. Bij een te smal voetpad 
moet de sneeuw of het ijs op de weg opgehoopt 
worden, zo dicht mogelijk bij de stoeprand, maar 
op die wijze dat de greppels, riooldeksels, auto-
bushaltes, rioolmonden en overig materiaal van 
openbaar nut vrij blijven.
Langs de onbewoonde huizen, andere bebouwde  
eigendommen of onbebouwde bouwpercelen 
moeten de eigenaars, huurders of beheerders 
hiervoor instaan. Voor de woningen bewoond 
door verschillende gezinnen en waar geen conci-
erge is, valt de verplichting ten laste van alle be-
woners van het gebouw volgens de bepalingen 
opgenomen in de basisakte of het reglement van 
mede-eigendom. 
Voor openbare inrichtingen valt de verplichting 
ten laste van de beheerder.

Artikel 107
Het is verboden op de openbare weg:

bij vorst water te gieten of te laten vloeien 
die glijbanen kunnen veroorzaken;

sneeuw of ijs dat afkomstig is van privé-ei-
gendommen op de rijbaan te storten of te 
gooien.
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5.8  Onderhoud van 
gronden

   Deel 5  Openbare netheid en gezondheid

5.7  Onderhoud van 
bermen en voetpaden

Artikel 108
Het is verboden om zich op het ijs van de water-
lopen en stilstaande waters te begeven. Bij een 
voldoende ijsdikte kan de burgemeester, op ad-
vies van de brandweer, een afwijking toestaan 
op dit verbod.

Artikel 109
Het is steeds verboden om het voetpad te ge-
bruiken:

als terras of om reclameborden, tafels, 
stoelen, koopwaren en andere voorwerpen 
te plaatsen;

als stort- of stapelplaats van materialen of 
grondstoffen buiten de gereglementeerde 
tijdstippen voor het buitenzetten van huis-
vuil;

als werkplaats voor het opstellen van 
werktuigen;

voor het vervaardigen van beton, mortel, 
kalk of eender welke andere materie.

Van dit verbod kan afgeweken worden door een 
voorafgaande schriftelijke toelating van het col-
lege van burgemeester en schepenen.

Artikel 110
Elke eigenaar, huurder of beheerder van een ter-
rein (bebouwd of niet-bebouwd) is ertoe gehou-
den 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.

Artikel 111
Elke eigenaar, huurder of beheerder van een 
terrein is ertoe gehouden de bloei of zaad-
vorming te beletten van alle hinderlijke  
onkruidsoorten waarvan zaadverspreiding 
gevolgen kan hebben voor de omliggende 
gronden. 

Elke eigenaar, huurder of beheerder van 
een terrein is ertoe gehouden de versprei-
ding van boom-, plant en haagvirussen 
(zoals bacterievuur, Little Cherry Virus) te 
beletten die gevolgen kunnen hebben voor 
de omliggende gronden. 

Artikel 112
Elke eigenaar, huurder of beheerder van een  
onroerend goed moet ervoor zorgen dat de plan-
ten en/of bomen op haar/zijn eigendom zodanig 
gesnoeid worden dat geen enkele tak ervan:

over de rijbaan hangt op minder dan 4,5 
meter boven de grond;

over de gelijkgrondse berm of over het 
voetpad en/of fietspad hangt op minder 
dan 2,5 meter boven de grond;

de luchtleidingen van het laagspannings-
net, de openbare verlichting en de voor-
zieningen voor tv, telefonie en/of internet 
hindert;

de stabiliteit van de installaties voor open-
bare verlichting in het gedrang brengt of 
het uitgestraalde licht ervan in belangrijke 
mate vermindert;

de verkeerstekens bedekt;

enige belemmering betekent voor de lees-
baarheid van de straatnaamborden of voor 
de doeltreffendheid van de openbare ver-
lichting;

het huisnummer bedekt.

Artikel 113
Elke eigenaar, houder van een zakelijk recht, 
huurder of bezitter, van een of meerdere bomen 
besmet met het Little Cherry Virus die binnen 
een straal van 50 meter van een ander perceel 
met kersenbomen staan, is ertoe gehouden 
om voor deze bomen binnen 1 maand nadat hij 
kennis heeft gekregen van de besmetting een 
omgevingsvergunning ter kapping aan te vra-
gen en de kapping na de verkregen en conform 
de verkregen kapvergunning uit te voeren of te 
laten uitvoeren. Indien voor de kapping geen ste-
denbouwkundige vergunning vereist is, moet de 
kapping uitgevoerd worden binnen 1 maand na 
kennisname van de besmetting.

Indien er vermoedens bestaan van besmetting 
van een of meerdere bomen met het Little Cherry  
Virus moet de eigenaar onmiddellijk een staal-
name laten uitvoeren door een onafhankelijke 
instantie. Indien de eigenaar, houder van een za-
kelijk recht, huurder of bezitter, dit nalaat kan de 
burgemeester de staalname laten uitvoeren in 
welk geval bij een positieve staalname de kosten 
van de staalname aan de bestuurlijke overheid 
moeten terugbetaald worden door de eigenaar, 
houder van een zakelijk recht, huurder en/of be-
zitter die heeft nagelaten de staalname te laten 
uitvoeren. 
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5.10  Huisnummers

Artikel 114
Elke eigenaar, houder van een zakelijk recht, 
huurder of bezitter van een of meerdere waard-
planten van bacterievuur, waarin de aanwezig-
heid van de plantenbacterie die deze ziekte ver-
oorzaakt (Erwinia amylovora) vastgesteld wordt, 
én waarvan de grond is gelegen buiten de door 
de FAVV jaarlijks vastgestelde bufferzones, is er-
toe gehouden om deze planten (en dit ongeacht 
de aanplantingsvorm: solitair, haag, percelen…)  
binnen 1 maand nadat hij kennis heeft gekregen 
van de besmetting te snoeien of te rooien con-
form de richtlijnen van de lokale overheid.

Artikel 115
Het is verboden om de hygiëne in een woning, 
bewoond of onbewoond, zodanig te laten ver-
slechteren 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 aan-
trekken van ongedierte of door elke andere om-
standigheid die de gezondheid of de veiligheid 
van de omwonenden in gevaar kan brengen.

Artikel 116
Bij overtreding van artikel 110, 111, 112, 113, 114 of 
115 van dit politiereglement, kunnen de werken 
die nodig zijn om te voldoen aan de bepalingen 
van deze artikelen op bevel van de burgemeester, 
door een door de gemeente aangeduide dienst, 
worden uitgevoerd op kosten en risico van de 
overtreder.

   Deel 5  Openbare netheid 
wen gezondheid

5.8  Onderhoud van 
gronden

5.11  Aanplakkingen en 
publiciteit

5.9  Onderhoud van 
woningen
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Iedere eigenaar, huurder of beheerder van een 
onroerend goed brengt aan de straatkant de 
huisnummering die door de gemeente toege-
kend werd, goed zichtbaar aan. Bij flatgebouwen 
moeten nummers van wooneenheden zichtbaar 
zijn. Bovendien moeten de door de gemeen-
te toegekende nummers op de toegangsdeur 
aangebracht worden. Deze nummers moeten 
overeenstemmen met de nummers van de brie-
venbus. Elke bewoner is verplicht dit nummer 
zichtbaar en in goede staat te houden.
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 118
Het is verboden om ongewenste reclame te be-
delen. Reclame is ongewenst indien dat duidelijk 
op of aan de brievenbus kenbaar wordt gemaakt.

Artikel 119
Een affiche en/of bericht mag enkel aangeplakt 
worden op de plaatsen die het college van burge-
meester en schepenen heeft aangeduid.

Artikel 120
Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke  
toelating van de burgemeester:
• aankondigingsborden aan te brengen op het 

openbaar domein;
• spandoeken, schilderijen en andere versierin-

gen dwars over en langs de openbare weg te 
hangen of te bevestigen;

• flyers en/of strooibiljetten uit te delen, te ver-
spreiden of op/aan voertuigen te plaatsen. 

Artikel 121
Naast het betalen van de administratieve boete  
moet degene die artikel 121 overtreedt de flyers 
en/of strooibiljetten opruimen, zo niet kan 
ambtshalve worden overgegaan tot de oprui-
ming ervan op kosten van de overtreder. 

Artikel 122
Het is verboden om reglementair aangebrachte 
affiches af te scheuren, onleesbaar te maken of 
te overplakken

Artikel 123
De kosten voor het verwijderen van opschriften 
en het reinigen van het openbaar domein wor-
den teruggevorderd van de overtreder. 

Artikel 124
De affiche mag niet aanzetten tot geweld, noch 
inhoudelijk in strijd zijn met andere wetten.

Artikel 125
Elke vergunningsplichtige affiche moet naam 
en adres van de verantwoordelijke uitgever be-
vatten.

Artikel 126
Bij overtreding van een van de bepalingen inzake  
dit hoofdstuk ‘aanplakkingen en publiciteit’ zal 
diegene die de handeling verricht als over-
treder worden aangeduid. Is de overtreder 
niet gekend, dan zal de verantwoordelijke 
uitgever als overtreder worden weerhouden. 
Is er geen verantwoordelijke uitgever vermeld, 
dan is de organisator van de activiteit, waarvoor  
reclame wordt gemaakt, de overtreder.
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5.13  Straatmeubilair

5.16 Gezondheid

5.14  Openbare 
aanplanting

Deel 6
Politiezone Sint-Truiden - Gingelom -
Nieuwerkerken5.12  Waterinrichtingen

Inname van 
het openbaar 
domein

Artikel 132
Het is verboden gevels, palen, afsluitingen, 
straatlantaarnpalen, monumenten en andere 
constructies of installaties, die van openbaar nut 
zijn of als versiering dienen, te bevuilen, te be-
klimmen en/of eraan te hangen. 

Artikel 133
Iedereen die, op om het even welke wijze het 
openbaar domein heeft bevuild, moet ervoor 
zorgen dat deze onmiddellijk opnieuw wordt 
schoongemaakt. Indien de bevuiler dit niet on-
middellijk opruimt, kan ambtshalve worden 
overgegaan tot de opruiming ervan op kosten en 
risico van de bevuiler.

Artikel 134
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.   

Artikel 127
Het is verboden de leidingen bestemd voor de 
werking van fonteinen en de leidingen of afvoer-
sloten voor de afvoer van regen- en/of afvalwa-
ter te versperren of er enig voorwerp in te gooien 
waardoor ze kunnen verstoppen. 

Artikel 128
Het is verboden om in openbare fonteinen en vij-
vers te baden of het water ervan te bevuilen door 
het lozen van om het even welke stof of er dieren 
in te laten baden of te wassen of er eender wat 
in onder te dompelen. 

Artikel 129
Het is verboden om ‘s nachts water te capteren 
uit waterlopen en dit binnen een straal van 200 
meter van enig bewoond huis en binnen een 
straal van 100 meter van het openbaar domein. 
Er is geen perimeter nodig bij ruilverkavelings-
wegen.

Artikel 130
Het is verboden op het openbaar domein of op 
plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn 
in bomen te klimmen. Deze bepalingen zijn niet 
van toepassing op sportdisciplines en spelen die 
in aangepaste installaties worden uitgeoefend.

Artikel 131
Het is verboden om bomen en struiken op het 
openbaar domein te schudden, alsook planten en 
bloemen (geheel of gedeeltelijk) te verwijderen. 
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6.1  Inname van het 
openbaar domein 

Artikel 135
Het is verboden gebruik te maken van het open-
baar domein voor privédoeleinden zonder voor-
afgaande schriftelijke toelating van het college 
van burgemeester en schepenen.

6.1.1 Stroken van één meter
Artikel 136
Landbouwers, eigenaars en pachters moeten 
een strook van één meter breedte aan weerszij-
den van de verkavelingswegen, die grenzen met 
hun landbouwgebied, vrijlaten. Die strook mag 
niet bewerkt worden, noch gebruikt worden als 
parkeerplaats. Er mogen op die strook ook geen 
onkruidverdelgingsmiddelen gebruikt worden 
of landbouwproducten gestapeld worden.
Percelen, bestemd voor landbouwdoeleinden 
(inclusief boomkwekerijen en fruitplantages), 
moeten zodanig geëxploiteerd worden dat  
wateroverlast en/of bodemerosie tegengegaan 
worden.

6.1.2 Rondreizende woonwagen- 
bewoners en kampeerders
Artikel 137
Het is verboden, zonder voorafgaande schrifte-
lijke toelating van het college van burgemeester 
en schepenen en op andere dan hiervoor aange-
wezen plaatsen op het openbaar domein, tijde-
lijk of langdurig in tenten, barakken en/of alle 
soorten wagens te verblijven.

6.1.3 Bouwwerven en –werkzaamhe-
den  op het openbaar domein
Artikel 138
Het is verboden werkzaamheden te starten op 
het openbaar domein en privédomein van de ge-
meente, zowel aan de oppervlakte als onder de 
grond en/of eender welke constructie te plaat-
sen, zonder voorafgaande schriftelijke toelating 
van het college van burgemeester en schepenen.
 

Deel 7 & 8
Politiezone Sint-Truiden - Gingelom -
Nieuwerkerken

Gemengde
inbreuken 
& strafbepalingen 
en procedures
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7.1  Lichte gemengde 
inbreuken

7.2. Zware gemengde 
inbreuken

Artikel 149
(artikel 398, 1° Strafwetboek) Het is verboden op-
zettelijke verwondingen of slagen toe te bren-
gen. 

Artikel 150
(artikel 448 Strafwetboek) Het is verboden om 
personen door daden, geschriften, beelden of 
zinnebeelden, binnen de openbaarheid in de zin 
van artikel 444 van het Strafwetboek, te beledi-
gen. Het is verder verboden iemand die drager 
is van het openbaar gezag of van de openbare 
macht of die met een openbare hoedanigheid is 
bekleed, binnen de openbaarheid in de zin van 
artikel 444 van het Strafwetboek, door woorden 
te beledigen omwille van zijn hoedanigheid of 
zijn bediening. 

Artikel 144
(artikel 559, 1° Strafwetboek) Opzettelijk bescha-
digen of vernielen van andermans roerende ei-
gendommen is verboden binnen het kader van 
dit GAS-reglement met uitzondering van die 
opgenomen in Boek II, Titel IX, hoofdstuk III straf-
wetboek.

Artikel 145
(artikel 561, 1° Strafwetboek) Nachtlawaai, waar-
door de rust van inwoners kan worden verstoord 
is verboden.

Artikel 146
(artikel 563, 2° Strafwetboek) Het is verboden om 
stedelijke of landelijke afsluitingen opzettelijk te 
beschadigen.

Artikel 147
(artikel 563, 3° Strafwetboek) Feitelijkheden of 
lichte gewelddaden zijn verboden. Er mag hierbij 
geen sprake zijn van slagen of verwondingen of 
van beledigingen. In het bijzonder is het verboden  
om enig voorwerp op iemand te werpen dat hem 
kan hinderen of bevuilen.
 
Artikel 148
(artikel 563bis Strafwetboek) Het is verboden in 
de publieke ruimte het gezicht volledig dan wel 
grotendeels te bedekken of te verbergen zodat 
men niet herkenbaar is.
Dit verbod geldt niet als dit gedrag gebaseerd is 
op een arbeidsreglement of een politieverorde-
ning naar aanleiding van feestactiviteiten.

Artikel 139
(artikel 526 Strafwetboek) Het is verboden om 
vernieling of beschadiging aan te brengen aan 
grafsteden, gedenktekens of grafstenen, monu-
menten, standbeelden of andere voorwerpen die 
tot algemeen nut of tot openbare versiering be-
stemd zijn en door de bevoegde overheid of met 
haar machtiging zijn opgericht.

Het is verboden om vernieling of beschadiging 
aan te brengen aan monumenten, standbeelden, 
schilderijen of welke kunstvoorwerpen ook, die 
in kerken, tempels, of andere openbare gebou-
wen zijn geplaatst.

Artikel 140
(artikel 534bis Strafwetboek) Het is verboden om 
zonder toestemming graffiti op roerende of on-
roerende goederen aan te brengen.

Artikel 141
(artikel 534ter Strafwetboek) Het is verboden om 
andermans onroerende eigendommen opzette-
lijk te beschadigen.

Artikel 142
(artikel 537 Strafwetboek) Het is verboden om 
kwaadwillig bomen te vernielen of om te hakken 
of enten te vernielen.

Artikel 143
(artikel 545 Strafwetboek) Het is verboden geheel 
of ten dele grachten te dempen, levende of dode 
hagen af te hakken of uit te rukken, landelijke of 
stedelijke afsluitingen te vernielen, grenspalen, 
hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend 
om grenzen tussen de verschillende erven te  
bepalen, te verplaatsen of te verwijderen.

   Deel 7  Gemengde inbreuken

Artikel 151
(artikel 521, 3° Strafwetboek) Het is verboden  
om rijtuigen, wagons en motorvoertuigen, 
met het oogmerk om te schaden, geheel of  
gedeeltelijk te vernielen of onbruikbaar te 
maken.

GAS 
2

GAS 
3
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8.2 Gemeentelijk  
administratieve  
sancties en alternatieve 
maatregelen:  
Meerderjarigen

8.1  Algemene 
bepalingen

Herhaling bestaat wanneer de overtreder reeds 
werd gesanctioneerd voor eenzelfde inbreuk bin-
nen de vierentwintig maanden voorafgaand aan 
de nieuwe vaststelling van de inbreuk.

Artikel 156
Voor zover wetten, besluiten, decreten, algeme-
ne en provinciale reglementen of verordeningen 
niet in andere straffen voorzien, worden overtre-
dingen op dit politiereglement bestraft met een 
gemeentelijke administratieve sanctie van maxi-
mum 350,00 EUR voor meerderjarigen. Deze 
boete wordt opgelegd door de sanctionerende 
ambtenaar. 

Artikel 157
De administratieve sanctie is evenredig met de 
ernst van de inbreuk en de persoon van de over-
treder en van eventuele herhaling van de over-
treding. De boete mag in geen geval het bedrag 
van het wettelijk bepaalde maximum van 350,00 
EUR overschrijden.

Artikel 158
De bestuurlijke afhandeling valt onder de dis-
cretionaire bevoegdheid van de sanctionerende 
ambtenaar. 

Artikel 152
Politieambtenaren, agenten van politie en ge-
machtigd ambtenaren zijn bevoegd om overtre-
dingen op het politiereglement vast te stellen.

Artikel 153
Iedereen moet de bevelen van de burgemees-
ter, krachtens artikel 133, 134ter t.e.m. 134septies 
van de Nieuwe Gemeentewet en/of krachtens 
bijzondere wetgeving die de burgemeester be-
voegdheden toekent inzake bestuurlijke hand-
having, naleven.

Artikel 154
Alle artikelen van eerdere politieverordeningen 
die strijdig zijn met onderhavige politieverorde-
ning worden geacht te zijn opgeheven. 

8.2.1 Geldboete
Artikel 155
Bij overtreding van voorafgaandelijke artikels 
wordt er in principe een gemeentelijk adminis-
tratieve geldboete opgelegd, tenzij er specifiek 
in het artikel verwezen wordt naar een andere 
sanctie. De omvang van de administratieve geld-
boete is proportioneel op grond van de zwaarte 
van de inbreuk die de boete verantwoordt en 
eventuele herhaling. De bij dit reglement voor-
geschreven administratieve geldboete wordt 
verhoogd in geval van herhaling, zonder dat deze 
boete het wettelijke voorziene maximum mag 
overschrijden. 

   Deel 8  Strafbepalingen 
en procedures

Artikel 159
De louter administratieve overtredingen begaan 
door volwassen personen die geen vaste woon-
plaats of verblijfplaats hebben in België, zullen 
aanleiding geven tot de onmiddellijke betaling 
van een administratieve geldboete. Deze boete 
bedraagt maximaal 25,00 EUR per inbreuk en 
maximaal 100,00 EUR wanneer er vier of meer 
inbreuken werden begaan. De overtreder heeft 
steeds het recht dit voorstel te weigeren. Indien 
het voorstel tot onmiddellijke betaling gewei-
gerd wordt, zal de gebruikelijke administratieve 
procedure opgestart worden. De onmiddellijke 
betaling van de administratieve geldboete ge-
beurt door middel van een bankkaart, krediet-
kaart, via een overschrijving of in geld en leidt tot 
het einde van de gehele procedure. Bijgevolg kan 
er na de onmiddellijke betaling van een adminis-
tratieve boete geen enkele andere administratie-
ve sanctie opgelegd worden.

8.2.2 Intrekking en/of schorsing  van 
de vergunning en/of sluiting van de 
inrichting
Artikel 160
Als er voor het uitoefenen van een bepaalde ac-
tiviteit een vergunning verkregen is, maar men 
houdt zich niet aan de opgelegde vergunnings-
voorwaarden, adviezen en normen die zijn opge-
steld dan kan het college van burgemeester en 
schepenen beslissen om deze vergunning in te 
trekken, te schorsen of de inrichting te sluiten.

8.2.3 Gemeenschapsdienst
Artikel 161
De gemeenschapsdienst is een alternatieve 
maatregel voor de gemeentelijke administra-
tieve geldboete. Dit wil zeggen dat wanneer de 
gemeenschapsdienst voltooid wordt, er geen ad-
ministratieve geldboete meer wordt opgelegd.  

Wanneer de gemeenschapsdienst wordt gewei-
gerd of faalt, blijft de mogelijkheid tot het op-
leggen van een administratieve geldboete wel 
mogelijk. De gemeenschapsdienst bedraagt voor 
meerderjarigen maximaal 30 uur. Een gemeen-
schapsdienst kan bestaan uit:
• het volgen van een opleiding;
• het verrichten van een onbetaalde prestatie 

onder het toezicht van een door de gemeente 
erkende voorziening.

8.2.4 Bemiddeling
Artikel 162
De bemiddelingsprocedure voor meerderjarigen 
is optioneel. De bemiddelingsprocedure maakt 
het voor de overtreder mogelijk om door tus-
senkomt van een bemiddelaar de veroorzaakte 
schade te herstellen of schadeloos te stellen of 
om het conflict te doen bedaren. In navolging 
van de wet van 24 juni 2013 betreffende gemeen-
telijke administratieve sancties en het Koninklijk 
besluit houdende de minimumvoorwaarden en 
modaliteiten voor de bemiddeling in het kader 
van de Wet betreffende de gemeentelijke admi-
nistratieve sancties, wordt de toepassing van de 
bemiddeling voorzien. 

Artikel 163
Het welslagen van een bemiddeling, zoals om-
schreven in artikel 168, zorgt ervoor dat er geen 
administratieve geldboete meer opgelegd kan 
worden. In geval van weigering of falen van de 
bemiddeling, kan er een gemeenschapsdienst 
voorgesteld worden of kan een administratieve 
geldboete opgelegd worden. 
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8.3.1 Geldboete
Artikel 164
Bij overtreding van voorafgaandelijke artikels 
wordt er in principe een gemeentelijk adminis-
tratieve geldboete opgelegd, tenzij er specifiek 
in het artikel verwezen wordt naar een andere 
sanctie. De omvang van de administratieve geld-
boete is proportioneel op grond van de zwaarte 
van de inbreuk die de boete verantwoordt en 
eventuele herhaling. De bij dit reglement voor-
geschreven 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 bin-
nen de vierentwintig maanden voorafgaand aan 
de nieuwe vaststelling van de inbreuk.

Artikel 165
Voor zover wetten, besluiten, decreten, algeme-
ne en provinciale reglementen of verordeningen 
niet in andere straffen voorzien, worden overtre-
dingen op dit politiereglement bestraft met een 
gemeentelijke administratieve sanctie van maxi-
mum 175,00 EUR voor minderjarigen die de volle 
leeftijd van 16 jaar hebben bereikt op het tijdstip 
van de feiten. Deze boete wordt opgelegd door 
de sanctionerende ambtenaar. 

Artikel 166
De administratieve sanctie is evenredig met de 
ernst van de inbreuk en de persoon van de over-
treder en van eventuele herhaling van de over-
treding. De boete mag in geen geval het bedrag 
van het wettelijk bepaalde maximum van 175,00 
EUR voor minderjarigen overschrijden.

Artikel 166
De administratieve sanctie is evenredig met de 
ernst van de inbreuk en de persoon van de over-
treder en van eventuele herhaling van de over-
treding. De boete mag in geen geval het bedrag 
van het wettelijk bepaalde maximum van 175,00 
EUR voor minderjarigen overschrijden.

Artikel 167
De bestuurlijke afhandeling valt onder de dis-
cretionaire bevoegdheid van de sanctionerende 
ambtenaar. 

Artikel 168
Voor personen die minderjarig zijn, onder het sta-
tuut van verlengde minderjarigheid vallen of on-
bekwaam verklaard werden, is de onmiddellijke  
betaling van een administratieve geldboete uit-
gesloten. 
 
8.3.2 Intrekking en/of schorsing  van 
de vergunning en/of sluiting van de 
inrichting
Artikel 169
Als er voor het uitoefenen van een bepaalde ac-
tiviteit een vergunning verkregen is maar men 
houdt zich niet aan de opgelegde vergunnings-
voorwaarden, adviezen en normen die zijn opge-
steld dan kan het college van burgemeester en 
schepenen beslissen om deze vergunning in te 
trekken, te schorsen of de inrichting te sluiten.

8.3.3 Gemeenschapsdienst
Artikel 170
De gemeenschapsdienst is een alternatieve 
maatregel voor de gemeentelijke administra-
tieve geldboete. Dit wil zeggen dat wanneer de 
gemeenschapsdienst voltooid wordt, er geen 
administratieve geldboete meer wordt opge-
legd. Wanneer de gemeenschapsdienst wordt 
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geweigerd of faalt, blijft de mogelijkheid tot het 
opleggen van een administratieve geldboete wel 
mogelijk. De gemeenschapsdienst bedraagt voor 
minderjarigen vanaf 16 jaar maximaal 15 uur.  
Een gemeenschapsdienst kan bestaan uit:
• het volgen van een opleiding;
• het verrichten van een onbetaalde prestatie 

onder het toezicht van een door de gemeente 
erkende voorziening.

8.3.4 Bemiddeling
Artikel 171
De bemiddelingsprocedure wordt verplicht aan-
geboden aan minderjarigen vanaf 16 jaar. Voor 
meerderjarigen is de procedure optioneel. De 
bemiddelingsprocedure maakt het voor de over-
treder mogelijk om door tussenkomt van een 
bemiddelaar de veroorzaakte schade te herstel-
len of schadeloos te stellen of om het conflict te 
doen bedaren. In navolging van de wet van 24 
juni 2013 betreffende gemeentelijke administra-
tieve sancties en het Koninklijk besluit houdende 
de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor 
de bemiddeling in het kader van de Wet betref-
fende de gemeentelijke administratieve sanc-
ties, wordt de toepassing van de bemiddeling 
voorzien.

Artikel 172
Het welslagen van een bemiddeling, zoals om-
schreven in artikel 176, zorgt ervoor dat er geen 
administratieve geldboete meer opgelegd kan 
worden. In geval van weigering of falen van de 
bemiddeling, kan er een gemeenschapsdienst 
voorgesteld worden of kan een administratieve 
geldboete opgelegd worden. 

8.3.5 Procedure van ouderlijke betrok-
kenheid bij minderjarigen
Artikel 173
Voorafgaand aan het aanbod tot bemiddeling, 
tot gemeenschapsdienst of de oplegging van 
een administratieve boete, kan een procedure 
van ouderlijke betrokkenheid worden opgestart 
bij minderjarigen. Hierbij worden de personen 
die de minderjarige onder hun hoede hebben, 
verzocht hun opmerkingen te geven over de ge-
beurde feiten. Eventueel worden ze verzocht op-
voedkundige maatregelen te nemen. 

Artikel 174
Na de procedure van ouderlijke betrokkenheid 
kan de zaak afgesloten worden of kan de ad-
ministratieve procedure opgestart worden. Het 
welslagen van de procedure van ouderlijke be-
trokkenheid is geen garantie tot het afsluiten 
van de zaak.

8.3 Gemeentelijk administratieve sancties  
en alternatieve maatregelen: Minderjarigen
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a GA

Nuttige telefoonnummers

Lokale politie 
Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken

 011-70 19 11
  pz.poltrudo@police.belgium.eu
  www.politie.be/5376
   Politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken

Vestigingen
Politiehuis Sint-Truiden
Sluisberg 1
3800 Sint-Truiden

 011-70 19 10

Politiepost Gingelom
Steenweg 111
3890 Gingelom

 011-70 19 30

Politiepost Nieuwerkerken
Nieuwesteenweg 3
3850 Nieuwerkerken

 011-70 19 40

Voor dringende hulp steeds 101 bellen

Team Preventie & Handhaving
Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden

 011-70 19 85
 info. preventie@sint-truiden.be

GAS-bemiddelaar
Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden

 011-70 16 65
 0495-91 22 00
 sofie.lamens@sint-truiden.be

Gemeentes

Sint-Truiden
Stadskantoor
Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden

 011-70 14 14
 info@sint-truiden.be
 www.sint-truiden.be
  Stad Sint-Truiden

Nieuwerkerken
Sociaal huis - gemeentediensten
Kerkstraat 113, 3850 Nieuwerkerken

 011-48 03 60
 info@nieuwerkerken.be
 www.nieuwerkerken.be
  Gemeente Nieuwerkerken

 
Gingelom
Gemeentehuis
Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom

 011-88 10 31
 info@gingelom.be
 www.gingelom.be
  Gemeente Gingelom
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