
SAMEN NAAR EEN PROPERE 
EN VEILIGE STAD

Deze folder geeft informatie over een aantal
regels uit het gecoördineerd politiereglement.

LEUVEN ZOALS HET IS 



Iedere stad of gemeente heeft specifieke 
regels die ervoor moeten zorgen dat 
iedereen op een aangename manier 
samenleeft. Zo ontstaat er wederzijds 
respect tussen inwoners, bezoekers en 
de stad. Omdat voorkomen beter is dan 
genezen, wil de stad respectvol gedrag 
stimuleren. Informeren over wat kan en 
niet kan, is daarbij belangrijk. Vandaar 
deze brochure. 

REGELS VOOR EEN AANGENAAM 
SAMENLEVEN, HET GECOÖRDINEERD 
POLITIEREGLEMENT
De regels om de openbare orde en 
veiligheid te reglementeren zijn gebundeld 
in een gecoördineerd politiereglement. 
Het politiereglement gaat onder meer 
over de regels met betrekking tot het 
huisvuil, het parkeren van je fiets, de 
ingebruikname van openbaar domein, 
het voeren van publiciteit op het openbaar 
domein, de huisnummering, … 

Op 21 december 2011 heeft de Leuvense 
gemeenteraad een nieuw gecoördineerd 
politiereglement aangenomen. Meer 
duidelijkheid, structuur en transparantie 
vormen de leidraad.
Deze brochure geeft informatie over een 
aantal regels uit het politiereglement. 
Voor meer gedetailleerde informatie of 
specifieke regels, zoals deze met betrekking 
tot markten, kermissen, voetbalwed-
strijden, … raadpleeg je best het volledige 
politiereglement op www.leuven.be/gas.

VOOR WIE EN WAAR GELDT HET 
GECOÖRDINEERD POLITIEREGLEMENT?
Het reglement is van toepassing op iedereen 
die zich bevindt op het grondgebied 
Leuven. Dat wil dus zeggen dat niet 
alleen de inwoners, maar ook de bezoekers 
zich aan de regels moeten houden. 
Als je naar Leuven komt om bijvoorbeeld 
te werken, winkelen of om er uit te 
gaan,  moet je net als de inwoners rekening 
houden met het plaatselijk politiereglement. 
Deze regels gelden trouwens ook in 
de deelgemeenten Kessel-Lo, Heverlee, 
Wilsele en Wijgmaal.
De regels zijn van toepassing op het 
openbaar domein. Hieronder verstaan we:
- de openbare weg: de wegen, pleinen en 
doorgangen die openstaan voor alle ver-
keer, hetzij voetgangers- of ander verkeer,
- de nabijheid van openbare wegen: elke 
plaats van waaruit gevaar kan ontstaan 
voor de gebruiker van de openbare weg,
- de groene ruimtes: de openbare parken, 
tuinen, pleinen, wandel- en ontspannings-
plaatsen en speelterreinen.

WAT ALS JE DE REGELS OVERTREEDT?
Wanneer de politie of een bevoegde 
ambtenaar een overtreding vaststelt, 
riskeer je een gemeentelijke administratieve 
sanctie (GAS). Met de GAS kan de stad 
Leuven ongewenst gedrag snel en 
doeltreffend aanpakken. De GAS is in 
het leven geroepen om het gevoel van 
straffeloosheid tegen te gaan voor 
bepaalde inbreuken en om overlast niet 
langer via de rechtbank te laten afhandelen. 
De lokale politie en een aantal daartoe 
opgeleide gemeentelijke ambtenaren 
stellen de overtredingen vast, maken 
hiervan een PV of bestuurlijk verslag 
op en uiteindelijk zal de sanctionerend 
GAS-ambtenaar beslissen of er al dan 
niet een sanctie dient te worden opgelegd.
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WELKE ZIJN DE SANCTIES?
Er bestaan drie soorten gemeentelijke 
administratieve sancties: een geldboete, 
schorsing en sluiting. 
Een administratieve geldboete kan op-
lopen tot 350 euro. O.a. de ernst van de 
feiten en een eventuele herhaling ervan 
bepaalt het bedrag van de geldboete. 
Andere mogelijke administratieve sancties 
zijn de schorsing of intrekking van een 
vergunning of de tijdelijke of definitieve 
sluiting van een instantie. 

Vandalisme en nachtlawaai noemen we 
gemengde inbreuken vermits deze ook 
strafrechtelijk gesanctioneerd kunnen 
worden door de rechtbank. Wanneer er 
geen strafrechtelijk gevolg wordt verleend 
aan deze inbreuken, kan er toch een 
administratieve sanctie volgen. 

Bij sommige inbreuken kan de sanctionerend 
ambtenaar beslissen tot een aanbod 
van herstelbemiddeling.

HEB JE VRAGEN OVER HET 
POLITIEREGLEMENT?
Hiervoor kan je terecht bij de stad Leuven, 
directie algemene zaken, 016 27 21 15, 
gas@leuven.be of bekijk www.leuven.be/gas.

WIL JE EEN BEPAALDE VORM VAN 
OVERLAST MELDEN?
Spreek hiervoor je wijkagent aan. Weet je niet 
bij welke dienst je een bepaald probleem best 
meldt? Vul dan de meldingskaart in via www.
leuven.be/e-loket/meldingskaart

ONDERVIND JE HINDER VAN JE BUREN?
Een rustig en verhelderend gesprek 
met hen kan dikwijls een oplossing 
bieden. Komen jullie er samen niet uit, 
schakel dan eerst een burenbemiddelaar 
in. Burenbemiddeling is gratis, vrijblijvend 
en vertrouwelijk. Een bemiddelaar is 
onpartijdig en ondersteunt de buren in het 
starten en het voeren van een gesprek.
Contacteer vrijblijvend de preventiedienst, 
preventie@leuven.be, 016 21 07 00 of kijk 
op www.leuven.be/preventie voor de 
folder en de meest voorkomende vra-
gen over burenhinder.

WAT ALS JE MINDERJARIG BENT?
Voor meer informatie over de meest 
voorkomende inbreuken en de procedure 
bij minderjarigen raadpleeg je de brochure 
‘Leuven zoals het is. Do’s & don’ts op 
openbare plaatsen’, zie www.leuven.
be/gas of www.politieleuven.be

Minderjarigen mogen zich bij een overtreding 
verwachten aan een bemiddeling en/of 
een geldboete van maximum 125 euro.
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Iedereen vertoeft graag in een propere buurt. 
Gooi je afval, zoals verpakkingen van koeken, 
snoep, drank, …  dan ook in een vuilnisbak. 
Glas werp je in de juist glasbol. 
Deponeer je huishoudelijk afval niet in of aan 
een openbare vuilnisbak. Je afval moet worden 
aangeboden in een juiste zak/bak. Je zet deze 
voor je eigen woning buiten. Dit mag ten 
vroegste vanaf 06.00 uur op de dag van de 
ophaling. Bekijk de ophaalkalender voor meer 
informatie. Gebruik de glasbollen voor het 
sorteren van glazen fl essen, maar laat er geen 
andere vuilnis achter. Bedrijfsafval mag je niet 
meegeven aan de stedelijke ophaaldiensten, 
hiervoor contacteer je een private ophaalfi rma.

AFVAL

Als je een stukje openbaar domein wil innemen, 
heb je een vergunning van het stadsbestuur nodig. 
Vraag deze minstens één maand op voorhand aan. 
Het kan bijvoorbeeld gaan om evenementen op het 
openbaar domein (acties, straatanimatie, studen-
tenaangelegenheden, fi lmopnames, stoeten, 
...), het voeren van publiciteit op het openbaar 
domein (plakken van affi  ches of routewijzers, rec-
lamevoertuigen, uitdelen van fl yers, ...), geluid of 
muziek op het openbaar domein, het uitvoeren van 
werken op openbaar of privaat domein bij nacht 
(tussen 22.00 en 7.00 uur) of op zon- en feestdagen 
en het maken van vuur, lossen van schoten en 
vuurwerk.
Let wel, vaak dien je naast de vergunning tot 
inname van het openbaar domein nog andere 
verplichtingen te volbrengen bijvoorbeeld de aan-
vraag van een stedenbouwkundige vergunning 
om werken uit te voeren, de meldingsplicht aan 
de politie betreff ende alle activiteiten die niet in 
openlucht doorgaan (fuiven, optredens, dans- en 
debatavonden, …), melding aan de dienst verkeer- 
en mobiliteit van de lokale politie indien de inname 
een verkeerswijziging tot gevolg heeft, … .

INNAME VAN OPENBAAR DOMEIN

Vraag de vergunning tot inname openbaar domein 
minstens een maand op voorhand aan. Je vindt het 
nodige formulier op www.leuven.be/e-loket
Kijk op www.politieleuven.be voor meer informatie 
over de meldingsplicht aan politie. Deze dien je 48 
uur vooraf aan de activiteit mee te delen.

De ophaalkalender vermeldt de ophaalmomenten 
en helpt je bij het sorteren van je afval. 
Kijk op www.leuven.be/leven/huisvuil-milieu/
afval/ophaalkalenders/
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Tegen een gevel, een haag, een brievenbus of 
een boom plassen getuigt van weinig respect. 
Wildplassen zorgt voor vervuiling, overlast en 
brengt geurhinder met zich mee. Ook braken, 
spuwen, of je behoefte doen op het openbaar 
domein doe je niet. 

HONDEN EN ANDERE DIEREN

Houd je hond aan de leiband. Als je hond 
kwaadaardig is, doe hem dan een muilband 
aan. Maak gebruik van de aanwezige honden-
toiletten, -loopzones of -weides. Met een poep-
zakje op zak kan je uitwerpselen onmiddellijk 
verwijderen. Op het openbaar domein mag 
je geen zwervende dieren, zoals katten en 
duiven, voederen. Bij vriesweer is het wel 
toegelaten om vogels te voederen. Laat je 
waakhond los lopen in huis, in een afgesloten 
tuin of in een ren van minimum 4m². Zorg dat 
hij steeds beschermd is tegen regen, wind en 
zon. Net als honden mogen andere dieren niet 
vrij loslopen op het openbaar domein. Zorg ook 
voor hen voor een beschermende stal.

WILDPLASSEN, SPUWEN, 
BRAKEN, BEHOEFTE DOEN

Het is verboden om tussen middernacht en 8.00 
uur alcohol te drinken op het openbaar domein. 
Koop je na middernacht een fl es of blikje alcohol, 
open het dan niet zolang je je op de openbare weg 
bevindt. Het bezit van een geopend fl esje of blikje 
wordt gelijkgesteld met het drinken van alcohol. 
Uiteraard mag je wel iets drinken op het terras van 
een café.

ALCOHOL

Denk er aan dat alcohol verboden is voor -16 jarigen, 
sterke dranken zelfs tot 18 jaar. Let erop bij het 
schenken of verkopen van alcohol. Winkels en 
horecazaken kunnen affi  ches over de wetgeving 
verkrijgen bij de preventiedienst, preventie@leuven.be

Heb altijd een poepzakje op zak als je gaat wandelen met 
je hond, dit is verplicht. Gooi het zakje in de open-
bare vuilnisbak of geef het mee met je huishoudelijk 
afval.
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Tijdens de spitsuren vind je makkelijk een plaats in de 
fi etsenstalling van het station. Er komen dan plaatsen 
vrij van de pendelaars.

Plaats je fi ets indien mogelijk in een fi etsenstalling. 
Fietsen elders gestald kunnen gelabeld en na 
drie weken verwijderd worden. Fietswrakken, 
achtergelaten fi etsen, hinderlijk en gevaarlijk 
gestalde fi etsen zijn verboden op het open-
baar domein, ook in de fi etsenstallingen! Ook 
deze rijwielen kunnen worden verwijderd op 
kosten van de overtreder. 
Naar aanleiding van evenementen, onder-
houdswerken of andere situaties die dit vereisen, 
kunnen fi etsstallingen worden ontruimd. Een 
besluit tot ontruiming van het college kondigt 
dit minimaal drie weken vooraf aan op de 
stallingsplaatsen, tenzij het over een hoog-
dringendheid gaat. Alle rijwielen die zich op 
het moment van de aankondiging in de stalling 
bevinden, krijgen een label als waarschuwing.

FIETSEN STALLEN

Voor het plakken van affi  ches, plaatsen van 
routewijzers, rondrijden met reclamevoertuigen 
en het uitdelen van fl yers en reclamevoorwerpen 
op het openbaar domein is een vergunning van 
de burgemeester vereist. Affi  ches moet je uiterlijk 
twee dagen na het evenement verwijderen, 
routewijzers al één dag na het evenement. 

AANPLAKKING

Vraag deze vergunning aan met het formulier 
‘inname openbaar domein’ op www.leuven.be/e-loket.
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Houd het voetpad, de zijberm en de goot voor 
je woning vrij en proper. Vermijd woekerend 
onkruid, zodat de doorgang verzekerd blijft en 
geen ongedierte aangetrokken wordt. 
Oliën, verfresten of andere gevaarlijke stoff en 
horen niet thuis in de riolering, maar in het 
containerpark. 

NETHEID VAN VOETPADEN EN 
ONDERHOUD VAN EIGENDOMMEN

In de winter ben je verplicht het voetpad voor je 
woonst sneeuw- en ijsvrij te maken zodat voor-
bijgangers veilig kunnen passeren.

De dienst stadsreiniging komt op regelmatige tijd-
stippen snoeiafval ophalen en na de kerstperiode 
je kerstboom.

Laat je niet misleiden door de term ‘allesbrander’. 
Een allesbrander is geschikt voor alle brandstof-
fen, maar niet voor alles. En zeker niet voor afval! 
In een allesbrander of houtkachel stook je enkel 
zuivere brandstoff en: onbehandeld hout, pallets, 
steenkool of briketten.
Stoken in open lucht is verboden. Kerstboomver-
branding is verboden en voor een kampvuur heb 
je een toelating nodig van de burgemeester. Op 
privéterrein mag je het wel gezellig maken met 
sfeerverwarmers zoals vuurkorven. Daar brand je 
onbehandeld hout in. Het verbranden van snoei- 
of groenafval in zogenaamde tuinafvaloventjes of 
-vaten mag niet. 

STOKEN
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HUISNUMMER

Je woning of appartement moet een duidelijk 
zichtbaar huisnummer dragen. Zo verliezen hulp-
diensten geen kostbare tijd tijdens een interventie. 
Ook de postbedeling verloopt een stuk vlotter. 

Eenieders rust verdient respect. Rumoer bij dag of 
nacht dat stoort, kan worden beboet. Als het om 
lawaai van de buren gaat en wanneer dit niet 
frequent voortkomt, probeer je best wat tolerant 
te zijn. Bezorgt het je toch overlast, praat dan 
altijd eerst met je buur.
Let wel, voor de meeste activiteiten op of 
langs het openbaar domein die geluid met 
zich meebrengen, dien je een vergunning aan 
te vragen bij het stadsbestuur. Alle activiteiten 
die niet in openlucht doorgaan dienen 48 uur 
vooraf gemeld te worden aan politie. 

LAWAAI

Door je buren op de hoogte te brengen van geplande 
feestjes, kan je problemen vermijden.

Je kan een gratis huisnummer verkrijgen bij de di-
enst signalisatie van de stad. Mail naar signalisatie@
leuven.be en geef je naam en adres door.
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Schade of gebreken aan speeltoestellen meld je best 
aan de stad.

Spelen op het openbaar domein kan. Let wel op 
dat je niemand in gevaar brengt. De speel- en 
skateterreinen zijn open van 10.00 tot 22.00 uur. 
Je gebruikt de toestellen ook enkel voor de doel-
einden waarvoor ze ontworpen zijn en respecteert 
de leeftijdsgrens voor het gebruik ervan.

SPELEN

Maak ook geen fi etsen of andere voertuigen vast 
aan het straatmeubilair.

Palen, bomen en planten, straatlantaarn, 
monumenten, verkeersborden, … maken deel 
uit van het straatmeubilair. Het is verboden 
om ze te beklimmen, te verplaatsen, te ver-
draaien of te bevuilen. Je brengt dus ook 
geen wijzigingen aan de tekst of tekening.
De herstellings- of reinigingskosten worden 
teruggevorderd van de persoon die de 
schade veroorzaakte.  

STRAATMEUBILAIR
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Nog enkele regels 
om de orde en veiligheid 

te reglementeren:

• Klop, borstel of schud geen voorwerpen uit boven het voet-
pad of de openbare weg. Giet geen vloeistoffen vanuit je 
gebouw op voorbijgangers.

• Loop niet over andermans grond indien deze voorbereid, 
bezaaid of bezet is met gewassen. 

• Open noch verplaats andermans vuilniszakken.
• Klamp mensen op het openbaar domein niet hinderlijk aan 

en belemmer hun doorgang niet.
• Heb respect voor het groen. Betreed geen bloemperken 

of struikgewassen. Bewandel enkel de daarvoor voorziene 
paden. Verstoor de groei van planten en bloemen niet: trek 
ze niet uit, snijd ze niet af of beschadig ze niet. 

• Maak geen ijsbanen.
• Het is verboden om de motor van auto’s, brommers of andere 

voertuigen te testen op de openbare weg. 
• Het is niet toegelaten om correct aangebrachte affiches te 

overplakken, te beschadigen of weg te nemen.
• Gebruik de ingang om het Provinciedomein of buiten-

zwembad te betreden. Betreed enkel de gedeelten die 
opengesteld zijn voor het publiek. Wanneer de ingang gesloten 
is of de toegang tot een bepaald gedeelte verboden is, is 
dit voor je eigen veiligheid.
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Wist je dat … je een vergunning bij het stadsbestuur 

moet aanvragen voor onder andere: 

het organiseren van een evenement/optocht/manifestatie/

samenscholing op het openbaar domein, het maken van een 

kampvuur, het gebruik van vogelschrikkanonnen en het afvuren 

van vreugdeschoten, het afvuren van vuurwerk op of langs het 

openbaar domein, het uitvoeren van werken tussen 22u en 7u 

én op feest- en zondagen (opgelet: dit staat los van de vergun-

ningsplicht voor de werken zelf!), het gebruik van muziekinstal-

laties, luidsprekers op of langs het openbaar domein, het aan-

plakken van affiches en routewijzers, het uitdelen van flyers en 

reclamevoorwerpen, het plaatsen van terrassen op het openbaar 

domein, het aanleggen van een geveltuintje aan je gebouw, het 

plaatsen van permanente publiciteitsconstructies of gevelverlichting  

aan of voor je gebouw, … ?

Meer informatie kan je terugvinden via www.leuven.be/e-loket

WIST JE DAT 
...
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CONTACT // 

Voor meer informatie over het gecoördineerd politiereglement contacteer je 
best de stad Leuven, directie algemene zaken, 016 27 21 15 // gas@leuven.be 
of bekijk je www.leuven.be/gas

REDACTIE //

Preventiedienst Leuven, Philipssite 4, 3001 Leuven, 016 21 07 00 // preventie@leuven.be // 
www.leuven.be/preventie

V.U.:  Stad Leuven, Directie Algemene Zaken, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven


