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Dit reglement geldt met behoud van de toepassing van enige andere wetgeving.
Iedereen moet de bevelen van de burgemeester, gegeven volgens artikel 133 van 
de nieuwe gemeentewet, naleven.

1.1. TOEPASSINGSGEBIED 

1.1.1. Algemeen
Deze verordening behandelt materies die verband houden met de opdrachten van 
de stad, zoals o.a. bepaald in de gemeentewet en het gemeentedecreet. Het heeft 
als doel de inwoners te laten genieten van de voordelen van een goede politie, en 
meer bepaald wat betreft de openbare rust, veiligheid, vlotte doorgang, netheid en 
gezondheid. 

Deze verordening is van toepassing op het grondgebied van stad Maaseik en op elke 
persoon die zich op dat grondgebied bevindt, ongeacht woonplaats of nationaliteit. 

1.1.2. Stilstaan en parkeren
Deel 5 van deze verordening handelt over stilstaan en parkeren en geeft uitvoering 
aan artikel 3, 3° van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties, dat bepaalt dat de gemeenteraad voor de inbreuken 
opgesomd in het Koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke 
administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het 
parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, 
vastgesteld met automatisch werkende toestellen, kan voorzien in gemeentelijke 
administratieve sancties.

1.2. DEFINITIES 

1.2.1. Algemene definities 
Onder “openbare overlast” wordt in voorliggende verordening verstaan:
De omzendbrief OOP30bis omschrijft openbare overlast als “voornamelijk 
individuele, materiële gedragingen die het harmonieuze verloop van de 
menselijke activiteiten kunnen verstoren en de levenskwaliteit van de inwoners 
van een gemeente, een wijk, een straat kunnen beperken op een manier die de 
normale druk van het sociale leven overschrijdt. Men kan de openbare overlast 
beschouwen als lichte vormen van verstoringen van de openbare rust, veiligheid, 
gezondheid en zindelijkheid”. Als er sprake is van private hinder, dan is enkel de 
vrederechter bevoegd.

Onder “openbare ruimte “ wordt in voorliggende verordening verstaan: 
• De verkeerswegen met inbegrip van de bermen, voetpaden, fietspaden, 

voetwegen en grachten;
• De ruimten aangelegd als aanhorigheden van de verkeerswegen en 

voornamelijk bestemd voor het parkeren van voertuigen;
• De groene ruimten, meer bepaald de openbare plantsoenen, wandelplaatsen, 
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parken, tuinen, pleinen, speelterreinen en alle stukken van de openbare 
ruimte buiten de rijbaan die openstaan voor het verkeer van personen en in 
hoofdorde bestemd zijn voor wandelen en ontspanning;

Het onderscheid tussen privaat en openbaar domein is niet altijd heel duidelijk. 
Ben je niet zeker, dan kan je best de rooilijnplannen raadplegen. Wend je hiervoor 
tot de dienst omgeving.

Onder “openbare weg/berm/voetpad” wordt in voorliggende verordening 
verstaan:
De openbare weg is het gedeelte van het gemeentelijk grondgebied dat in 
hoofdorde 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. Het voetpad is de doorgaans ten opzichte van de rijweg 
verhoogde of gelijkgrondse berm die langs de rooilijn gelegen is en voor voetgangs 
is bestemd. 

Onder “openbare plaats” wordt in voorliggende verordening verstaan:
Een openbare plaats is ruimer dan een openbare weg en omvat de openbare weg, 
de terreinen toegankelijk voor het publiek en de niet openbare terreinen die voor 
een zeker aantal personen toegankelijk zijn. 

Onder “publiek toegankelijke of openbare gelegenheden/inrichtingen” wordt in 
voorliggende verordening verstaan:
Dit zijn gelegenheden en inrichtingen met een openbaar karakter waar iedereen 
toegang heeft, hetzij gratis, hetzij tegen aankoop van een toegangsticket, hetzij op 
vertoon van een uitnodiging voor zover deze niet gebaseerd is op de persoonlijke 
of professionele band tussen genodigde en degene die uitnodigt én iedereen op 
aanvraag een uitnodiging kan verkrijgen. 

1.2.2. Definities stilstaan en parkeren
De definities opgenomen in het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende 
algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 
openbare weg zijn evenzeer van toepassing op onderhavige politieverordening. 
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2.1. ALGEMENE BEPALINGEN

2.1.1. Geluidsoverlast
Het is dag en nacht verboden om het even welk geluid, gerucht of rumoer te 
veroorzaken zonder reden of zonder noodzaak, dat toe te schrijven is aan gebrek 
aan vooruitzicht en voorzorg en dat de rust van de inwoners in het gedrang brengt. 
Het bewijs kan met alle mogelijke middelen geleverd worden.

2.1.2. Niet-hinderlijk geluid
Een geluid wordt als niet-hinderlijk beschouwd en kan geen aanleiding geven tot 
een gerechtvaardigde klacht wanneer het:
• het gevolg is van werken aan de openbare weg of voor het aanleggen van 

openbare nutsvoorzieningen, uitgevoerd met toelating van de daartoe 
bevoegde overheid of in opdracht van die overheid;

• het gevolg is van werken, uitgevoerd op werkdagen en zaterdagen tussen 7 
en 22 uur (uitgezonderd werkzaamheden die om technische redenen niet 
onderbroken kunnen worden) aan private eigendommen, waarvoor door 
de bevoegde overheid een toelating werd afgeleverd, of van verbeterings-, 
verbouwings- of onderhoudswerken aan dergelijke eigendommen die zonder 
toelating kunnen worden uitgevoerd, en waarbij de nodige voorzorgen 
worden getroffen om overdreven of niet noodzakelijk lawaai te vermijden;

• het gevolg is van werken of handelingen die bij hoogdringendheid of zonder 
verder uitstel moeten worden uitgevoerd ter bescherming van personen of 
eigendommen of ter voorkoming van rampen;

• het gevolg is van een door het stadsbestuur vergunde manifestatie, voor zover 
de in de toelating opgelegde voorwaarden worden nageleefd;

• veroorzaakt wordt door spelende kinderen (opgenomen als gevolg van 
de beslissing d.d. 27 augustus 2007 van het college van burgemeester en 
schepenen).

2.2. SPECIFIEKE BEPALINGEN

2.2.1. Laden en lossen
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:
1. deze voorwerpen moeten gedragen en niet gesleept worden en ze moeten op 

de grond geplaatst en niet geworpen worden;
2. als deze voorwerpen door hun afmetingen of hun gewicht niet gedragen 

kunnen worden, moeten ze uitgerust zijn met een voorziening waardoor ze 
geluidsarm verplaatst kunnen worden.

2.2.2. Gebruik van glascontainers
Het is verboden om glas te storten in de glascontainers tussen 19 en 7 uur.
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2.2.3. Muziek
Zonder een toelating van de burgemeester is het verboden om:
1. in de openbare ruimte vocale, instrumentale of muzikale audities te houden
2. gebruik te maken van luidsprekers, versterkers of andere apparaten die 

geluidsgolven produceren of reproduceren.

2.2.4. Geluidsniveaubegrenzer
De burgemeester kan beslissen dat elektronisch versterkte muziek in welbepaalde 
openbare inrichtingen of tijdens welbepaalde vergaderingen, bijeenkomsten 
of verzamelingen op het grondgebied van de gemeente (zowel in openlucht als 
in besloten plaatsen) alleen toegestaan wordt als de elektronische versterker(s) 
voorzien is (zijn) van een afgestelde en verzegelde geluidsniveaubegrenzer. 
Deze mag het maximum aantal toegelaten decibels niet overschrijden. De 
geluidsniveaubegrenzer wordt geplaatst op kosten en op eigen risico van de 
inrichter.
De burgemeester baseert haar of zijn gemotiveerde beslissing op herhaalde 
schriftelijke of mondelinge klachten van buurtbewoners over geluidsoverlast in 
het verleden. Van mondelinge klachten moet er een schriftelijk verslag zijn van 
de politie. 

2.2.5. Geluidsgolven privé-eigendommen en voertuigen

2.2.5.1. In de openlucht gebruikmaken van radio’s, televisietoestellen, jukeboxen, 
grammofonen, registreerapparaten, luidsprekers en verder alle soorten ontvang- 
en zendtoestellen op de openbare weg en op openbare plaatsen (groene zones, 
parken e.a.) is verboden, tenzij de voortgebrachte geluidssterkte het niveau van 
45dB(A) niet overtreft. 

2.2.5.2. Het binnenshuis gebruik, op particuliere eigendom, van bovenvermelde 
toestellen mag niet hoorbaar zijn op de openbare weg en op openbare plaatsen, 
onverminderd de geldende wetgeving over het produceren van elektronisch 
versterkte muziek.

2.2.5.3. In afwijking van 1.2.5.1. is het verboden elektronisch versterkte muziek in 
voertuigen te produceren die hoorbaar is buiten het voertuig. De overtredingen 
tegen deze bepaling worden verondersteld door de bestuurder te zijn begaan.

2.2.6. Voertuigen
1. Onverminderd de bepalingen van de wegcode, is het verboden om voertuigen 

of hun toebehoren (o.a. koelinstallaties) te laten draaien terwijl ze stilstaan, 
behalve wanneer het noodzakelijk is én hierbij de nodige voorzorgen zijn 
genomen.

2. Het is verboden om met gemotoriseerde voertuigen op speelpleinen te rijden. 
Het college van burgemeester en schepenen bepaalt welke terreinen als 
speelplein worden beschouwd.
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2.2.7. Voortbrengen van geluid voor het maken van reclame en publiciteit
Het gebruik van toestellen die geluid voortbrengen (bv. luidsprekers) voor 
verkiezingspropaganda, voor het maken van reclame of om de aandacht te trekken 
op de verkoop van een product of het verlenen van een commerciële dienst is 
onderworpen aan een voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester. 
De toelating kan bijzondere bepalingen bevatten. Ze kan slechts verleend worden 
van 7 tot 19 uur.
Het voortgebrachte geluid mag niet van dien aard zijn dat het de rust van de 
inwoners verstoort. Na herhaalde meldingen van klachten over geluidshinder 
kan de verleende toelating worden ingetrokken. 

2.2.8. Tuin-, hobby- en bouwwerktuigen
Houtzagen, grasmaaiers en andere werktuigen, aangedreven door ontploffings- of 
elektrische motoren, mogen in de openlucht alleen gebruikt worden tussen 7 en 21 
uur. Op zondagen en wettelijke feestdagen is het gebruik van dergelijke toestellen 
verboden. 
Er wordt een uitzondering gemaakt voor landbouw-, tuinbouw- en 
bosbouwwerktuigen die gebruikt worden voor bedrijfsexploitatie onder normale 
omstandigheden. 
Voor werken van openbaar nut of werken die om technische redenen niet 
onderbroken kunnen worden tijdens/op de hierboven vermelde periodes/dagen 
is een voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester vereist. Deze 
toelating kan bijzondere voorwaarden bevatten.

2.2.9. Toestellen voor recreatief gebruik
Het is verboden om in de openlucht en op minder dan 300 meter van 
natuurgebieden, woonwijken, woonkernen of bewoonde huizen door 
ontploffingsmotoren aangedreven speeltuigen en experimenteertuigen te 
gebruiken bij oefeningen, vertoningen, persoonlijke of groepsvermakelijkheden, 
wedstrijden of manifestaties. Dit verbod is niet van toepassing op erkende 
terreinen waarvoor afzonderlijke reglementen gelden.
De burgemeester kan afwijkingen op deze bepalingen toestaan ter gelegenheid 
van feestelijkheden of vieringen.

2.2.10. Wapens
Zonder afbreuk te doen aan wettelijke en reglementaire bepalingen over de jacht 
of aan het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 6 februari 1991 over het reglement 
betreffende de milieuvergunning (en latere wijzigingen), is het verboden om 
vuurwapens af te vuren, zowel op de openbare weg als op private domeinen, 
binnenkoeren, in gebouwen en op alle plaatsen die palen aan de openbare weg. 

2.2.11. Vuurwerk
1. Zonder afbreuk te doen aan wettelijke en reglementaire bepalingen is 

het verboden om het even welk vuurwerk af te steken of voetzoekers, 
thunderflashes, knal- en rookbussen te laten ontploffen, zowel op de openbare 
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weg als op private domeinen, binnenplaatsen en op alle plaatsen die palen aan 
de openbare weg.

2. Voor het afsteken van feestvuurwerk is een voorafgaande toelating van de 
burgemeester vereist, behalve voor het afsteken van vuurwerk tijdens de 
nieuwjaarsnacht van 23.45 tot 00.45 uur.

2.2.12. Wensballonnen
Het is te allen tijde verboden om op het openbaar domein én binnen private 
eigendommen wensballonnen (ook wel UFO-ballonnen, Thaise lampionnen of 
geluksballonnen genoemd), die werken door middel van een permanente open 
vlam, op te laten. Dergelijke ballonnen vormen een te groot risico voor gebouwen, 
bossen en verkeer. 

2.2.13. Luchtdrukkanonnen
1. Het gebruik van al dan niet automatische vogelschrikkanonnen of gelijkaardige 

toestellen, met inbegrip van toestellen (al dan niet elektronisch versterkt) 
die het geluid laten horen van krijsende vogels, om vogels te verjagen bij het 
beschermen van de akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt is alleen toegestaan na 
schriftelijke toelating van de burgemeester. De aanvraag moet gemotiveerd 
worden en moet toelaten de mogelijke hinder van de installatie te beoordelen.

2. Luchtdrukkanonnen mogen alleen opgesteld worden op een afstand van 
meer dan 350 meter van een woongebied zoals bepaald in gewestplannen en/
of andere plannen van aanleg of RUP’s.

3. Het gebruik van luchtdrukkanonnen is verboden tussen 21 en 7 uur. Op 
gemotiveerd verzoek kan in de vereiste toelating een ingekorte verbodsperiode 
worden bepaald.

4. De toelating geldt van 15 april tot 15 juni. Verder gebruik vereist het indienen 
van een nieuwe aanvraag. 

5. Het kanon mag niet meer dan zes knallen per uur produceren.
6. De opening van het kanon moet steeds in de meest gunstige richting geplaatst 

worden ten opzichte van hindergevoelige plaatsen of gebieden, zoals 
omschreven in lid 2).

2.2.14. Dieren
Dieren mogen geen abnormale hinder veroorzaken voor de omwonenden door 
aanhoudend te blaffen, schreeuwen, krijsen, balken, kraaien e.d. De houder is 
verplicht om aangepaste accommodatie te voorzien die het veroorzaken van 
geluidsoverlast door zijn of haar dieren voorkomt. 
Houders van dieren die geluid veroorzaken dat de rust van de omwonenden 
verstoort, zijn strafbaar met de in deze verordening bepaalde straffen.

2.2.15. Alarmsystemen in voertuigen
Alarmsystemen in voertuigen die zich in de openbare ruimte of op privé-
eigendommen bevinden, mogen in geen geval de buurt verstoren. Wanneer het 
alarm in een voertuig afgaat, moet de eigenaar ervan het dadelijk uitschakelen. 
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Komt de eigenaar niet opdagen nadat het alarm ongepast is afgegaan, dan mogen 
de politiediensten de nodige maatregelen nemen om de veroorzaakte hinder te 
beëindigen, op kosten en risico van de overtreder.

2.2.16. Inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn
1. Het is de uitbater van een drankslijterij verboden een besluit van de 

burgemeester, waarmee met het oog op de vrijwaring van de openbare orde, 
de sluiting van zijn inrichting wordt bevolen, te overtreden.

2. Bij bestuurlijke maatregel kan, na een eerste waarschuwing en tot de 
eerstvolgende ochtendopening, een voor het publiek toegankelijke 
gelegenheid gesloten worden als de uitbating ervan de openbare rust verstoort 
zoals bepaald in artikel 1.1.1. 
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Deel 3: openbare veiligheid en vlotte doorgang
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3.1. SAMENSCHOLINGEN, BETOGINGEN, OPTOCHTEN, OPENBARE 
VERGADERINGEN, MANIFESTATIES

3.1.1. Bescherming van het privéleven
Alle manifestaties met als doel eisen te doen gelden aan privéwoningen van 
personen die deze kunnen inwilligen of inwilliging ervan kunnen bewerkstelligen, 
zijn verboden. 
De persoonlijke afgifte van petities of eisenbundels aan privéwoningen door 
een beperkte delegatie van maximum 5 personen kan wel toegelaten worden op 
voorwaarde dat de bestemmeling aanwezig is en erin toestemt ze in ontvangst te 
nemen. Er moet vooraf toestemming worden gevraagd aan de burgemeester om 
dergelijke petities of eisenbundels af te geven. De burgemeester overlegt hierover 
eerst met de bestemmeling.

3.1.2. Geheel of gedeeltelijk bedekken van het gezicht in de voor het publiek 
toegankelijke plaatsen
Volgens artikel 563bis van het Strafwetboek is het, behoudens andersluidende 
wettelijke of reglementaire bepalingen, verboden om naar de voor het publiek 
toegankelijke plaatsen te gaan met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of 
verborgen zodat men niet herkenbaar is. 
Dit verbod geldt niet voor hen die naar de voor het publiek toegankelijke plaatsen 
gaan met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt of verborgen, zodat zij niet 
herkenbaar zijn, en wel volgens arbeidsreglementen of een politieverordening 
naar aanleiding van activiteiten met commerciële doeleinden en culturele en 
sportieve manifestaties die de burgemeester bepaalt zoals carnaval, processies, 
georganiseerde stoeten, Sinterklaas, Kerstman, Halloween e.a. 

3.1.3. Confetti en dergelijke 
Tijdens carnavalsoptochten en andere openbare manifestaties mag men, zowel op 
de openbare weg als in de openbare inrichtingen, geen enkel middel of voorwerp 
bezitten of gebruiken dat schade aan personen of goederen kan veroorzaken. Het 
is tevens verboden om:
1. computerconfetti en andere gelijkaardige materialen bestaande uit kunststof 

(plastiek) te bezitten of ermee te werpen. Met computerconfetti wordt alleen 
de confetti bedoeld die uit afval van computerpapier vervaardigd is;

2. spuitbussen met kleur- en scheerschuim, spuitbussen met kleurhaarlak, 
schoensmeer te bezitten of te gebruiken;

3. (opgeraapte) confetti of slingerpapier te werpen in openbare plaatsen waar 
drank of eetwaren worden verbruikt. 

Tijdens carnavalsoptochten en andere openbare manifestaties mag alcoholische 
drank alleen gebruikt worden op de daarvoor voorziene plaatsen. Het gebruik van 
alcoholische drank op carnavalswagens is te allen tijde verboden. 

3.1.4. Wildplassen 
Het is verboden om op het openbaar domein of zichtbaar vanaf de openbare weg 
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te urineren, tenzij op plaatsen of in accommodaties die speciaal hiervoor zijn 
ingericht. Het gebruik hiervan moet gebeuren met inachtneming van de regels 
van goed fatsoen. 

3.2. HINDERLIJKE WERKZAAMHEDEN EN GEVAARLIJKE ACTIVITEITEN

3.2.1. Werkzaamheden
Het is uitdrukkelijk verboden om werkzaamheden te starten op het openbaar en 
privaat domein van de gemeente, zowel aan de oppervlakte als onder de grond, 
zonder toelating van het College van Burgemeester en Schepenen. 
Iedere persoon die werkzaamheden op het openbaar domein uitvoert of laat 
uitvoeren, is verplicht het domein in de oorspronkelijke staat van vóór de 
uitvoering van de werkzaamheden of in de staat die in de toelating vermeld is te 
herstellen. 
Onverminderd de toepassing van een administratieve boete moet diegene die 
deze paragraaf overtreedt de zaken onmiddellijk in orde brengen zo niet houdt de 
gemeente zich het recht voor dit te doen op kosten en op risico van de overtreder.

3.2.2. Invloed van werkzaamheden op het openbaar domein
Voor werkzaamheden die buiten de openbare weg uitgevoerd worden en die 
de weg kunnen bevuilen of de veiligheid of de gemakkelijkheid van doorgang 
kunnen belemmeren, geldt het volgende:
1. de burgemeester kan de nodige veiligheidsmaatregelen voorschrijven;
2. werkzaamheden die stof of afval op de openbare weg of de omringende 

eigendommen kunnen verspreiden, mogen pas aangevat worden na het 
aanbrengen van schermen. De bouwheer is verplicht de burgemeester 
minstens 24 uur vooraf op de hoogte te brengen van de aanvang van de 
werkzaamheden;

3. wanneer de weg door werkzaamheden wordt bevuild, moet de uitvoerder 
van de werken hem onmiddellijk schoonmaken.

3.2.3. Openbare veiligheid en vlotte doorgang
Het is verboden om 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, zoals:
1. gooien, wegwerpen of voortstuwen van voorwerpen, behalve wanneer er 

toelating van de bevoegde overheid is (deze bepaling is niet van toepassing op 
sportdisciplines en spelen die in aangepaste installaties worden uitgeoefend);

2. klimmen op afsluitingen, in bomen, op palen of op gelijk welke constructies of 
installatie;

3. zich op een voor anderen hinderlijke wijze ophouden in of op een voor het 
publiek toegankelijke ruimte, zoals een portaal, telefooncel, wachtlokaal 
voor een openbaar vervoermiddel, parkeergarage, rijwielstalling of 
deze verontreinigen of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de 
desbetreffende ruimte is bestemd.
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De burgemeester kan bevelen alle voorwerpen weg te nemen of te laten 
wegnemen die voor privaat gebruik op de openbare weg zijn geplaatst, zowel op de 
begane grond als erboven of eronder, en die een probleem kunnen vormen voor de 
veiligheid of het gemak van doorgang en/of waarvan de plaatsing niet voldoet aan 
de voorschriften. De verwijdering gebeurt op kosten van de overtreder.

3.2.4. Skateboards en dergelijke
Onverminderd de toepassing van de verkeerswetgeving zijn in de openbare ruimte 
spelen verboden die, door de aard van het spel of door de omstandigheden waarin 
het spel gespeeld wordt, gevaarlijk (kunnen) zijn voor de veiligheid van personen 
of goederen of hinderlijk zijn voor voertuigen of voetgangers. 
Het gebruik van steps, skates of boards en dergelijke is enkel toegelaten op 
voorwaarde dat de openbare veiligheid niet in het gedrang wordt gebracht. De 
burgemeester kan het gebruik echter verbieden op plaatsen die zij of hij bepaalt.

3.2.5. Verstoring
Het is verboden om op welke manier dan ook een concert, spektakel, evenement, 
sportieve bijeenkomst of gelijk welke bijeenkomst die door de gemeentelijke 
overheid toegelaten is, te verstoren.

3.3. PRIVATE INGEBRUIKNEMING VAN DE OPENBARE RUIMTE

Het is verboden om in de openbare ruimte koopwaren uit te stallen en terrassen, 
uitstalramen of reclameborden te plaatsen, in welke vorm dan ook, zonder 
toelating van het college van burgemeester en schepenen.
De voorwerpen die in strijd met dit artikel zijn geplaatst of uitgestald, moeten op het 
eerste verzoek van de politie of een gemachtigde ambtenaar verwijderd worden. 
Als op dat verzoek niet ingegaan wordt, kan ambtshalve worden overgegaan tot 
de verwijdering ervan, op kosten en risico van de overtreder.

3.4. GEBRUIK VAN GEVELS EN GEBOUWEN

3.4.1. Huisnummers
Iedere eigenaar van een gebouw is verplicht het door de gemeente toegekende 
huisnummer goed zichtbaar aan de straatkant aan te brengen. Elke bewoner moet 
erop toezien dat het nummer goed zichtbaar blijft.

3.4.2. Aanduidingen van openbaar nut
Eigenaars, vruchtgebruikers, huurders, bewoners of verantwoordelijken op grond 
van welke titel dan ook moeten toestaan dat aanduidingen van openbaar nut en 
andere nutsvoorzieningen worden aangebracht op de gevel of topgevel van hun 
gebouw, ook wanneer het zich buiten de rooilijn bevindt en in voorkomend geval 
eventueel aan de straatkant, zonder dat dit voor hen enige schadeloosstelling 
impliceert.
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3.5. ALGEMENE MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN SCHENDINGEN 
VAN DE OPENBARE VEILIGHEID

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

3.5.2. Bedrieglijke oproepen
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.

3.5.3. Toegang tot onbezette gebouwen
De eigenaar van een onbezet gebouw moet gepaste feitelijke maatregelen nemen 
om de toegang te verhinderen.

3.5.4. Ontspanningsactiviteiten en -plaatsen
De plaatsen die voor welbepaalde sporten of spelen zijn voorbehouden, mogen 
niet voor andere sporten of spelen of voor andere doeleinden gebruikt worden, 
tenzij met toestemming van de eigenaar.

3.5.5. Loslopende dieren
1. Eigenaars, bewakers of begeleiders van dieren mogen deze niet onbewaakt 

en vrij laten rondlopen op de openbare wegen en alle voor het publiek 
toegankelijke plaatsen. Honden moeten alleszins steeds aan de leiband 
worden gehouden. Kwaadaardige, agressieve of gevaarlijke honden moeten 
gemuilkorfd worden door de begeleider zodra ze op de openbare weg of op 
voor publiek toegankelijke plaatsen komen. 

2. De begeleider moet op elk moment kunnen beletten dat het dier personen 
of andere dieren intimideert of lastigvalt, voertuigen bespringt of private 
eigendommen betreedt. Personen die een dier niet in de hand kunnen houden, 
mogen het niet begeleiden. 

3. Eigenaars, bewakers of begeleiders van honden mogen hun dieren nooit 
ophitsen en moeten hen tegenhouden wanneer ze voorbijgangers aanvallen 
of achtervolgen, zelfs als er geen kwaad of schade uit volgt.

4. Elke eigenaar van een hond moet passende maatregelen treffen om te beletten 
dat het dier ontsnapt van een privaat erf naar een ander privaat erf, naar de 
openbare weg of naar een andere openbare plaats.

3.6. BIJZONDERE BEPALINGEN DIE IN ACHT GENOMEN MOETEN WORDEN 
BIJ SNEEUW OF VRIESKOU

3.6.1. Openbare weg en voetpaden
Het is verboden om bij vorst water op de openbare weg te gieten of te laten vloeien, 
glijbanen aan te leggen en sneeuw of ijs te storten of te gooien dat afkomstig is van 
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privé-eigendommen.
Bij sneeuwval of bij ijzelvorming moeten de aangelanden van een openbare weg 
erover waken dat er voldoende ruimte vóór hun eigendom wordt schoongeveegd 
voor de doorgang van voetgangers en dat het nodige wordt gedaan om gladheid te 
vermijden.
De sneeuw moet aan de rand van het voetpad worden opgehoopt en mag de 
weggebruikers niet hinderen. De rioolmonden en goten moeten vrij blijven.

3.6.2. Kanalen, waterbekkens en waterlopen
Het is verboden om het ijs van waterlopen en stilstaand water op te gaan. Bij een 
voldoende ijsdikte kan de burgemeester, op advies van de brandweercommandant, 
een afwijking op dit verbod toestaan.

3.7. VERHUIZINGEN

Er mogen geen verhuizingen plaatsvinden tussen 22 en 7 uur, zonder schriftelijke 
toelating van de burgemeester.
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Deel 4: openbare reinheid & het handhaven van een 
gezond leefmilieu
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4.1. ZWERFVUIL EN SLUIKSTORTEN

4.1.1. Begrippen en definities:
• Zwerfvuil: papier, verpakkingen van snoep, snacks, sigaretten, drank en 

andere versnapering, zakjes, dozen, blikjes, sigarettenpeuken, kauwgum, 
vruchtenschillen en andere gelijkaardige voorwerpen die door het publiek 
op de openbare weg en op voor het publiek toegankelijke plaatsen worden 
achtergelaten. 

• Sluikstorten: het zich ontdoen van huishoudelijke afvalstoffen op een andere 
wijze dan wettelijk of decretaal bepaald of zoals bepaald in gemeentelijke 
politiereglementen.

4.1.2. Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen:
1. is het verboden om de openbare weg en de voor het publiek toegankelijke 

plaatsen te bevuilen door sluikstorten of het achterlaten van zwerfvuil en dit 
door eigen toedoen of door toedoen van de personen waarop men toezicht 
of waarover men zeggenschap heeft. Zwerfvuil mag enkel in de door de 
bevoegde overheid geplaatste vuilnisbakken en –tonnen geworpen worden;

2. is het verboden om huishoudelijk afval te werpen in of achter te laten naast 
straatvuilnisbakken, glasbollen, afvalcontainers en containers voor het 
inzamelen van kleding;

3. is het verboden om in straatvuilnisbakken, glasbollen, afvalcontainers en 
containers voor het inzamelen van kleding voorwerpen, materialen of 
producten te werpen waardoor ze beschadigd of vernield kunnen worden of 
die het leegmaken bemoeilijken;

4. is iedereen die, op om het even welke wijze, de openbare weg heeft bevuild of 
heeft laten bevuilen, verplicht deze dadelijk te reinigen. Als dit niet mogelijk 
is, moeten onmiddellijk maatregelen worden genomen om de veiligheid van 
de weggebruikers te waarborgen en moet de politie worden gewaarschuwd.

De bevoegde ambtenaar mag de nodige maatregelen nemen om zwerfvuil en/of 
sluikstort te laten opruimen op kosten en risico van de overtreder.

4.2. UITWERPSELEN VAN DIEREN

1. Eigenaars of begeleiders van dieren moeten voorkomen dat de openbare weg 
en de voor publiek toegankelijke plaatsen bevuild worden door hun dieren. 
Uitzondering wordt gemaakt voor de speciaal ingerichte openbare plaatsen 
waar dieren zich kunnen ontlasten (bv. hondentoilet).

2. De eigenaar of begeleider van een hond, die zich met het dier op de openbare 
weg of een voor publiek toegankelijke plaats bevindt, moet altijd voldoende 
zakjes bij zich hebben voor het opruimen van uitwerpselen. Deze zakjes 
moeten altijd op het eerste verzoek van de bevoegde ambtenaar getoond 
worden.

3. Wanneer een dier zich ontlast op de openbare weg of op een publiek 
toegankelijke plaats, is de eigenaar of begeleider verplicht de uitwerpselen 
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onmiddellijk te verwijderen. In dat geval is de overtreding niet sanctioneerbaar.
4. Als de eigenaar of begeleider van het dier weigert om uitwerpselen op te 

ruimen, mag de bevoegde ambtenaar de nodige maatregelen treffen om 
deze te laten verwijderen op kosten en risico van de eigenaar of begeleider. 
Uitzondering wordt gemaakt voor blinden met een geleidehond of andere 
personen met een handicap die fysiek niet in staat zijn om de uitwerpselen 
zelf te verwijderen. 

4.3. VOEDEREN VAN DIEREN

Het is verboden om op het openbaar domein voedsel achter te laten voor wilde en 
verwilderde dieren.

4.4. AANPLAKKINGEN, TEKENINGEN, TAGS EN GRAFFITI

Het is verboden om zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van (naar 
gelang het geval) de burgemeester, de eigenaar of de gebruiksgerechtigde 
opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften, 
plakbriefjes, tekeningen, tags en graffiti aan te brengen op andere plaatsen dan die 
welke door de stedelijke overheid hiervoor zijn bestemd. 
Onverminderd de toepassing van een administratieve boete moet de overtreder 
de zaken onmiddellijk in orde brengen, zo niet houdt het stadsbestuur zich het 
recht voor dit te doen op kosten van betrokkene. De boete wordt gegeven aan de 
aanplakker, de verantwoordelijke uitgever of de verantwoordelijke organisatie, in 
aflopende lijn. 
De reinigingskosten voor het verwijderen van aankondigingen op de openbare 
weg, op openbare gebouwen en op monumenten worden teruggevorderd van de 
persoon die de opschriften of tekeningen heeft aangebracht, de verantwoordelijke 
uitgever of de verantwoordelijke organisatie, in aflopende lijn. 
Het is verboden om wettig aangebrachte aanplakbiljetten af te trekken, te 
scheuren of onleesbaar te maken. 

4.5. DRUKWERKEN

Het is verboden om:
1. flyers, strooibriefjes uit te delen of te verspreiden zonder toelating van de 

burgemeester. Onverminderd de toepassing van een administratieve boete, 
moet degene die deze bepaling overtreedt de flyers of strooibriefjes opruimen 
zo niet houdt de gemeente zich het recht voor dit te doen op kosten van de 
overtreder; 

2. reclamedrukwerk en gratis regionale pers te bedelen in leegstaande panden of 
achter te laten op andere plaatsen dan de brievenbus;

3. niet-geadresseerd reclamedrukwerk met uitsluitend commerciële bedoelingen 
te deponeren in brievenbussen die voorzien zijn van een tekst waarmee de 
bewoners te kennen geven dat zij dit niet wensen.
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4.6. GEURHINDER - SLUIKSTOKEN

4.6.1. Algemene verbodsbepaling
Geurhinder, zonder toegelaten afwijking door de burgemeester, die overlast bezorgt 
aan de omwonenden en die zonder noodzaak wordt veroorzaakt, is verboden. Het 
bewijs van overlast door geurhinder kan met alle mogelijke middelen geleverd 
worden.
 
4.6.2. Geurhinder door dieren
De houders van dieren moeten deze zodanig huisvesten en alle nodige maatregelen 
nemen zodat ze geen geurhinder veroorzaken. 

4.6.3. Opslag, verspreiden, vervoeren en lozen van goederen waardoor geurhinder 
of luchtverontreiniging ontstaat
1. Het is verboden om goederen op te slaan die geurhinder of luchtverontreiniging 

kunnen veroorzaken.
2. Als men activiteiten uitvoert waarbij rook, stof, geuren, dampen, giftige of 

bijtende gassen vrijkomen die de omwonenden kunnen hinderen of de lucht 
verontreinigen, is men verplicht alle mogelijke maatregelen te treffen om de 
hinder voor de omwonenden te vermijden of zoveel mogelijk te beperken.

3. Eigenaars van een aalput, beerput en/of septische put moeten deze op 
regelmatige basis laten ruimen. Men moet alle mogelijke maatregelen treffen 
om bij het ruimen geurhinder te vermijden of zoveel mogelijk te beperken. De 
ruiming mag niet gebeuren op zon- en wettelijke feestdagen.

4. Eigenaars van een mest-, afval- of composthoop, compostvat e.d. zijn verplicht 
alle mogelijke maatregelen te treffen om geurhinder te vermijden.

4.6.4. Verbranding in openlucht (buitenshuis)
1. Het is verboden om afvalstoffen te verbranden in de openlucht.
2. Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen geldt het 

verbod op verbranding in de openlucht niet voor:
• het maken van vuur als beheers- of fytosanitaire maatregel bij het beheer 

van bossen, natuur, tuinen en landschappen of als onderdeel van een 
wetenschappelijk experiment, in overeenstemming met de bepalingen 
van het Bosdecreet;

• het verbranden van plantaardige afvalstoffen, afkomstig van eigen 
bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden, als fytosanitaire maatregel;

• het verbranden van onbehandeld droog hout en kerstbomen bij periodieke 
socio-culturele evenementen, mits alle niet-plantaardige stoffen en 
decoratie vooraf verwijderd zijn;

• het verbranden van onbehandeld droog hout bij het maken van een 
kampvuur;

• het verbranden van onbehandeld droog stukhout, steenkool of afgeleide 
producten in sfeerverwarmers en barbecues.

3. De activiteiten onder punt 2) kunnen enkel plaatsvinden mits 
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voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de burgemeester. Deze 
toestemming is echter niet vereist voor het verbranden in sfeerverwarmers 
en barbecues en wanneer het maken van vuur opgenomen is in een door de 
overheid goedgekeurd beheersplan. Bij het verlenen van toestemming kunnen 
bijzondere voorwaarden worden opgelegd. De verleende toestemming kan 
bovendien op elk moment ingetrokken worden wanneer zich ongunstige 
weersomstandigheden voordoen of bij langdurige droogte. 

4. Wat kampvuren op bivakplaatsen betreft, bezorgt het Agentschap voor Natuur 
en Bos jaarlijks, in de loop van de maand mei of juni, aan alle bivakeigenaars 
een toelating voor het houden van kampvuur. De toelating is telkens geldig 
voor 1 jaar. Kampgroepen die tijdens een bivak een kampvuur willen maken, 
moeten altijd vooraf de boswachter raadplegen alvorens hiermee te starten. 
Deze bepaalt in laatste instantie of het wel of niet kan, rekening houdend met 
de weersomstandigheden. 

4.6.5. Stoken binnenshuis
1. Het is verboden om afvalstoffen, turf, bruinkool en niet-rookloze 

kolenagglomeraten te verbranden in (hout)kachels en open haarden.
2. Gebruikers van verbrandingsinstallaties met of zonder energiewinning, van 

het type allesbrander, houtkachel en open haard, die niet onderworpen zijn 
aan een voorafgaande toelating zoals voorzien in Vlarem I, moeten er zorg 
voor dragen dat deze installaties geen luchtverontreiniging veroorzaken die 
de gezondheid schaadt. De rookgassen van dergelijke installaties moeten 
afgevoerd worden via een schoorsteen met een goede schoorsteentrek en 
met een voldoende hoogte om een optimale verspreiding van de rookgassen 
te waarborgen. 

3. Het stoken met allesbranders is verboden bij ongunstige meteorologische 
condities zoals langdurige temperatuurinversie en windstilte.

4. Bij het stoken met allesbranders mogen alleen onbewerkt hout, steenkool of 
hiervan afgeleide producten gebruikt worden. Gebruikers moeten ook alle 
voorzorgen nemen om de buurt niet te hinderen door geur, gas, damp, roet, 
stof of andere uitwasemingen.

4.7. ONDERHOUD VAN BERMEN EN VOETPADEN

1. Iedere inwoner van de stad Maaseik staat in voor de reinheid van de aangelegde 
berm (d.i. de ruimte gelegen tussen het privédomein en de openbare weg) of 
het voetpad voor zijn of haar eigendom of woonst. Langs onbewoonde huizen, 
andere bebouwde eigendommen of onbebouwde bouwpercelen moeten de 
eigenaars, huurders of hun vertegenwoordigers hiervoor instaan.

2. De afvoergoot moet regelmatig gereinigd worden. Daarbij is het verboden stof, 
onkruid en ander vuil in de afvoerroosters te vegen of te werpen of op het 
eigendom van een ander te verzamelen. 

Ingeval van overtreding wordt een administratieve boete opgelegd en moet 
onmiddellijk de berm en/of het voetpad in orde worden gebracht, zo niet houdt 
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het stadsbestuur zich het recht voor dit te doen op kosten van de overtreder. 

4.8. ONDERHOUD VAN GEBOUWEN EN GRONDEN

1. Elke grondeigenaar, huurder of gebruiker van een al dan niet bebouwd terrein 
is verplicht dit zodanig te onderhouden dat er geen overlast wordt veroorzaakt 
voor de omliggende terreinen. 

2. Het is verboden om vuilnis, puin of welke stoffen dan ook op braakgronden te 
leggen of te bewaren.

4.9. BEVUILEN VAN DE OPENBARE WEG

1. Voertuigen
• Het is verboden om op de openbare weg voertuigen te smeren en er, 

uitgezonderd in geval van overmacht, onderhouds- of andere werken aan 
uit te voeren.

• Ongeacht de voorschriften van de wegcode en van lokale reglementering 
over het stilstaan en parkeren van voertuigen, mogen het wassen en 
reinigen ervan allen gebeuren vóór de woning of de garage van de 
eigenaar. De openbare weg mag door het wassen of reinigen niet bevuild 
worden. Alle overblijfselen en ingrediënten zoals modder, vet, zeep of 
zeeppoeder en onderhoudsproducten moeten zorgvuldig verzameld en 
van de openbare weg verwijderd worden. 

• Het is verboden om uit het verkeer genomen voertuigen of gedeelten 
ervan te laten staan, zelfs op privé-eigendommen, als ze zichtbaar zijn 
vanaf de openbare weg. Dit verbod geldt niet voor eigenaars of gebruikers 
van gronden die hiervoor de nodige toelating kregen.

Ingeval van overtreding wordt een administratieve boete opgelegd en moeten 
de zaken onmiddellijk in orde worden gebracht, zo niet houdt het stadsbestuur 
zich het recht voor dit te doen op kosten en risico (o.a. voor slepen en stallen 
van voertuigen) van de overtreder.

2. Bouwwerkzaamheden 
• Bij het laden en lossen van materialen, bouwstoffen, brandstoffen en 

andere voorwerpen is men verplicht de openbare weg, het voetpad en/of 
de afvoergoot onmiddellijk te reinigen en alle resten te verwijderen. 

• Het is verboden om bij het uitvoeren van bouwwerkzaamheden cement, 
mortel of andere bouwmaterialen te maken op de openbare weg, het 
voetpad of enig ander deel van het openbaar domein of het daar achter 
te laten. Na de uitvoering van bouwwerkzaamheden moeten alle 
bouwmaterialen opgeruimd worden.

3. Het is verboden om de openbare weg te bevuilen met tekeningen, versieringen 
e.d. voor privégebruik bv. naar aanleiding van een feest of viering. 
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4.10. CONSUMEREN VAN EETWAREN EN/OF DRANKEN

De uitbaters van frituren, snackbars, ijs- en gebakkramen, drank- of 
eetwarenautomaten of andere vaste of mobiele verkooppunten, gelegen op of 
palend aan de openbare weg, die eetwaren en/of dranken voor onmiddellijke 
consumptie verkopen, zijn verplicht om in de onmiddellijke nabijheid van 
hun verkooppunt en op goed zichtbare plaatsen geschikte afvalrecipiënten te 
plaatsen. De recipiënten moeten groot genoeg en voldoende in aantal zijn voor het 
deponeren van wegwerpartikelen en etensresten waartoe hun handelsactiviteit 
aanleiding kan geven. De uitbaters moeten deze recipiënten op behoorlijke wijze 
en tijdig leegmaken. 

4.11. LICHTHINDER

4.11.1. Algemeen
1. Onverminderd de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen over 

verlichten en verlichting moet men de nodige maatregelen nemen om 
lichthinder en –vervuiling te voorkomen.

2. Gebruik en intensiteit van lichtbronnen in de openlucht moeten worden 
beperkt tot wat noodzakelijk is voor de uitbating van een inrichting en de 
veiligheid van de aanwezige personen. Men mag daarbij de normale intensiteit 
van de meest nabije straatverlichting niet overschrijden, behalve wanneer dit 
noodzakelijk is voor de uitbating.

3. De verlichting wordt zo ontworpen dat in alle omstandigheden niet-
functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt beperkt. De 
verlichting is uitsluitend gericht op de plaats waar het nodig is.

4.11.2. Verbodsbepalingen:
Het is te allen tijde verboden om:
1. gespreid licht, lichtbundels (o.a. laserlicht, gewoon kunstlicht, gebundelde 

lichtstralen) of gelijkaardig licht te produceren of te projecteren, hetzij 
rechtstreeks, hetzij door weerkaatsing in het luchtruim boven het grondgebied 
van de gemeente;

2. aan- en uitgaande lichtreclames en lichtreclames met knipperlichten te 
gebruiken;

3. op de openbare weg reclameborden, uithangborden of andere inrichtingen, 
die bestuurders van voertuigen hinderen of verblinden, aan te brengen;

4. verlichting zo te plaatsen dat gebruikers van de openbare weg gehinderd of 
verblind worden;

5. feestverlichting op het openbaar domein aan te brengen zonder 
voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de burgemeester. 
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Deel 5: stilstaan en parkeren
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5.1. OVERTREDINGEN VAN DE EERSTE CATEGORIE

5.1.1. (art. 22 bis, 4°,a) KB 1/12/1975): parkeren binnen woonerven en erven
 Binnen de woonerven en de erven, is het parkeren verboden, behalve : 
• Op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een wegbe-

dekking in een andere kleur en waar de letter “P” aangebracht is; 
• Op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat 

5.1.2. (art. 22 sexies2 KB 1/12/1975): voetgangszones
In voetgangerszones is het parkeren verboden.

5.1.3. (art. 23.1,1° KB 1/12/1975): rijrichting

Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld rechts ten opzichte 
van zijn rijrichting. Indien het een rijbaan is met éénrichtingsverkeer, mag het ev-
enwel langs de ene of langs de andere kant opgesteld worden.

5.1.4. (art. 23.1,2° KB 1/12/1975): opstelling stilstaand of geparkeerd voertuig 
buiten de rijbaan
Elk stilstaand of geparkeerd voertuig moet worden opgesteld : 
• Buiten de rijbaan op de gelijkgrondse berm of, buiten de bebouwde kommen, 

op eender welke berm; 
• Indien het een berm betreft die de voetgangers moeten volgen, moet langs de 

buitenkant van de openbare weg een begaanbare strook van ten minste 1,50 
meter breed vrijgelaten worden; 

• Indien de berm niet breed genoeg is, moet het voertuig gedeeltelijk op de berm 
en gedeeltelijk op de rijbaan opgesteld worden; 

• Indien er geen bruikbare berm is, moet het voertuig op de rijbaan worden op-
gesteld. 

5.1.5. (art. 23.2 KB 1/12/1975): opstelling voertuig op de rijbaan
Elk voertuig dat volledig of ten dele op de rijbaan opgesteld is, moet geplaatst 
worden: 
1° zover mogelijk van de aslijn van de rijbaan; 
2° evenwijdig met de rand van de rijbaan, behoudens bijzondere plaatsaanleg; 
3° in één enkele file. 
Motorfietsen zonder zijspan of aanhangwagen mogen evenwel haaks op de rand 
van de rijbaan parkeren voor zover zij daarbij de aangeduide parkeermarkering 
niet overschrijden.

5.1.6. (art. 24, lid 1 KB 1/12/1975) : gevaar of hinder voor andere weggebruikers
Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke plaats waar 
het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of 
waar het onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid: 
1° Op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter van de plaats waar de fietsers 
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en bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten 
om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden; 
2° Op de rijbaan op 3 meter of meer doch op minder dan 5 meter voor de oversteek-
plaatsen voor voetgangers en de oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders 
van tweewielige bromfietsen; 
3° In de nabijheid van de kruispunten, op minder dan 5 meter van de verlenging 
van de naast bijgelegen rand van de dwarsrijbaan, behoudens plaatselijke regle-
mentering; 
4° Op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten op de kruispunten, behoudens 
plaatselijke reglementering; 
5° Op minder dan 20 meter voor de verkeerslichten buiten de kruispunten be-
halve voor voertuigen waarvan de hoogte, lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 
m bedraagt, wanneer de onderkant van die verkeerslichten zich ten minste 2 me-
ter boven de rijbaan bevindt; 
6° Op minder dan 20 meter voor de verkeersborden behalve voor voertuigen 
waarvan de hoogte, lading inbegrepen, niet meer dan 1,65 m bedraagt, wanneer 
de onderkant van die verkeersborden zich ten minste 2 meter boven de rijbaan 
bevindt.

5.1.7. (art. 25.1 KB 1/12/1975) : verboden te parkeren
Het is verboden een voertuig te parkeren: 
1° Op minder dan 1 meter zowel voor als achter een ander stilstaand of geparkeerd 
voertuig en op elke plaats waar het voertuig het instappen in of het wegrijden van 
een ander voertuig zou verhinderen; 
2° Op minder dan 15 meter aan weerszijden van een bord dat een autobus-, trolley-
bus- of tramhalte aanwijst; 
3° Voor de inrij van eigendommen, behalve de voertuigen waarvan het inschrijv-
ingsteken leesbaar op die inrij is aangebracht; 
4° Op elke plaats waar het voertuig de toegang tot buiten de rijbaan aangelegde 
parkeerplaatsen zou verhinderen; 
5° Buiten de bebouwde kommen op de rijbaan van een openbare weg waarop het 
verkeersbord B9 is aangebracht;
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6° Op de rijbaan wanneer deze verdeeld is in rijstroken, behalve op de plaatsen 
waar het verkeersbord E9a of E9b is aangebracht; 

 

7° Op de rijbaan langs de gele onderbroken streep, bedoeld in artikel 75.1.2° van 
het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; 
8° Op rijbanen met tweerichtingsverkeer tegenover een ander stilstaand of gepar-
keerd voertuig, wanneer twee andere voertuigen daardoor elkaar moeilijk zoud-
en kunnen kruisen; 
9° Op de middelste rijbaan van een openbare weg met drie rijbanen; 
10° Buiten de bebouwde kommen, langs de linkerkant van een rijbaan van een 
openbare weg met twee rijbanen of op de middenberm die deze rijbanen scheidt.

5.1.8. (art. 27.1.3 KB 1/12/1975) : aanduidingen parkeerschijf
Het is verboden onjuiste aanduidingen op de schijf te laten verschijnen. De aan-
duidingen van de schijf mogen niet gewijzigd worden voordat het voertuig de par-
keerplaats verlaten heeft.

5.1.9. (art. 27.5.1 KB 1/12/1975) : geaccidenteerde voertuigen of aanhangswagens
Het is verboden op de openbare weg motorvoertuigen die niet meer kunnen rijden 
en aanhangwagens langer dan vierentwintig uur na elkaar te parkeren.

5.1.10. (art. 27bis KB 1/12/1975) : parkeerkaart voor personen met een handicap
Het niet hebben aangebracht van de speciale kaart bedoeld in artikel 27.4.3 van 
het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg of het door 
artikel 27.4.1 van hetzelfde besluit hiermee gelijkgesteld document op de binnen-
kant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het op 
een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap geparkeerde 
voertuig.

5.1.11. (art. 70.2.1 KB 1/12/1975) : borden E1, E3, E5, E7, E9a, E9b, E9c en E9d
Verkeersborden E1, E3, E5, E7 en van type E9 betreffende het stilstaan en parkeren 
niet in acht nemen.
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5.1.12. (art. 68.3 KB 1/12/1975) : bord C3
Het niet in acht nemen van het verkeersbord C3 wanneer deze inbreuken vast-
gesteld worden door automatisch werkende toestellen.

5.1.13. (art. 71 KB 1/12/1975) : bord F103
Het niet in acht nemen van het verkeersbord F103 wanneer deze inbreuken vast-
gesteld worden door automatisch werkende toestellen.
 

5.2. OVERTREDINGEN VAN DE TWEEDE CATEGORIE

5.2.1. (art. 22.2 en art. 21.4, 4° KB 1/12/1975) : bord E9a
Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of parkeren op autowegen, behalve 
op de parkeerstroken, aangewezen door het verkeersbord E9a.

5.2.2. (art. 24 lid 1 KB 1/12/1975) : gevaar of hinder voor andere weggebruiker 
Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te parkeren op elke plaats waar 
het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of 
waar het hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid: 
1° Op de trottoirs en binnen de bebouwde kommen, op de verhoogde bermen, be-
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houdens plaatselijke reglementering; 
2° Op de fietspaden en op minder dan 3 meter van de plaats waar de fietsers en 
bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten 
om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden; 
3° Op de oversteekplaatsen voor voetgangers, op de oversteekplaatsen voor fiet-
sers en bestuurders van tweewielige bromfietsen en op de rijbaan op minder dan 
3 meter voor deze oversteekplaatsen; 
4° Op de rijbaan in de onderbruggingen, in de tunnels en behoudens plaatselijke 
reglementering onder de bruggen; 
5° Op de rijbaan nabij de top van een helling en in een bocht wanneer de zicht-
baarheid onvoldoende is.

5.2.3. (art. 25.1 KB 1/12/1975): hindernis
Het is verboden een voertuig te parkeren: 
1° Op de plaatsen waar de voetgangers en de fietsers en bestuurders van tweew-
ielige bromfietsen op de rijbaan moeten komen om omheen een hindernis te gaan 
of te rijden; 
2° Op de plaatsen waar de doorgang van spoorvoertuigen zou belemmerd worden; 
3° Wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter breed zou worden.

5.2.4. (art. 25.1,14° KB 1/12/1975): parkeerkaart personen met een handicap
Het is verboden een voertuig te parkeren op de parkeerplaatsen gesignaleerd zoals 
voorzien in artikel 70.2.1.3°c, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 hou-
dende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik 
van de openbare weg behalve voor de voertuigen gebruikt door personen met een 
handicap die in het bezit zijn van een speciale kaart zoals bedoeld in artikel 27.4.1 
of 27.4.3 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen re-
glement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare 
weg.



Deel 6: strafbepalingen
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6.1. Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen 
of verordeningen niet in andere straffen voorzien, worden overtredingen op deze 
politieverordening bestraft met een administratieve geldboete van maximum 350 
euro voor meerderjarigen. Voor minderjarigen die de volle leeftijd van 16 jaar 
hebben bereikt op het tijdstip van de feiten kan een administratieve geldboete van 
maximum 175 euro worden opgelegd.
De administratieve geldboete wordt opgelegd door de hiertoe aangestelde 
ambtenaar; conform de procedure in artikel 119bis, §9 tot en met §12.

6.2. De omvang van de administratieve geldboete vermeld in artikel 6.1 is 
proportioneel op grond van de ernst van de inbreuk die de boete verantwoordt en 
eventuele herhaling. De boete overschrijdt, ongeacht de omstandigheden, in elk 
geval niet het bedrag van het wettelijk vastgestelde maximum van 350 euro, resp. 
175 euro.

6.3. De sanctionerend ambtenaar mag als alternatief op de geldboete vermeld in 
artikel 6.1 een gemeenschapsdienst bepalen proportioneel naargelang de inbreuk.
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Deel 7: Opheffingsbepalingen
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Alle artikelen van eerdere politieverordeningen die strijdig zijn met onderhavige 
politieverordening worden geacht te zijn opgeheven.
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Notities
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Nuttige adressen en telefoonnummers

Stadsbestuur Maaseik
Lekkerstraat 10 – 3680 Maaseik
Tel.  089 56 05 60
stad.maaseik@maaseik.be

Buurtbemiddeling Maaseik
Lekkerstraat 10 – 3680 Maaseik
Tel.  089 56 05 60
buurtbemiddeling@maaseik.be

Stedelijke dienst cultuur – 
cel evenementen
Van eycklaan 72 – 3680 Maaseik
Tel.  089 56 05 47 of 089 56 05 48
evenementen@maaseik.be 

Stedelijke dienst 
omgeving
Scholtisplein 1 – 3680 Maaseik
Tel.  089 56 05 60

Politiezone Maasland – 
commissariaat Maaseik
Maastrichtersteenweg 21 – 3680 
Maaseik
Tel.  089 56 92 11
e-mail: info@politie-maasland.be

Vredegerecht – 
griffie Maaseik
Sionstraat 24 bus 1 – 3680 Maaseik
Tel.  089 56 43 81

Dringende hulp
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